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De Jeca a Bento: 
Identidade Nacional nos Quadrinhos de Mauricio de Sousa 

 
Resumo: 
 
É possível ou não falar de uma identidade nacional a partir de uma figura de 
Histórias em Quadrinhos? Em seu livro “As palavras e as Coisas” (1999),o 
filósofo Michel Foucault defende a tese de que a relação entre as 
representações e as coisas às quais estas se referem se transforma conforme a 
configuração de saber de determinada época – a episteme, nas palavras do 
autor. As maneiras de narrar esta relação entre as imagens do mundo e seus 
correspondentes na realidade, a partir da qual estas se modificam, é o tema 
deste trabalho. Analisamos as histórias em quadrinhos do quadrinista Mauricio 
de Sousa, mais especificamente seu personagem Chico Bento, e a relação 
deste tipo de representação com o sentimento de identidade nacional 
brasileiro. Interessa-nos saber se o Chico é, de fato, a manifestação de algo 
“tipicamente brasileiro”, sendo igualmente um conceito em formação. A partir 
do caminho trilhado neste trabalho, nos foi possível determinar até que ponto 
pode-se afirmar quer o Chico congrega elementos que podem ser entendidos 
como próprios de uma brasilidade e como estes se relacionam com as 
potencialidades e os limites da representação da imagem. 
 
 
Abstract: 
 
Is it possible to talk about a certain identity through a comic character? In his 
book “The order of Things”  (1999) the French author Michel Foucault sustains 
that the relationship between representation of things and the real things are 
able to be constructed and modified according to the way of thinking of a era – 
what the author call an episteme. The ways of narrating this relationship of 
interdependence between images and its correlates in reality is the main object 
of the present work. We analyze the Brazilian author Mauricio de Sousa, 
specifically his character Chico Bento (Chucky Billy) and the links of this comic 
to a certain national identity. We want to know whether this comic may be 
associated to typical characteristics of the country and how its development 
tells us something about people collective wishes. Following patterns and 
developing the discussion on theoretical bases we can affirm into which extent 
images influence and are influenced by reality, according to its own limits and 
potentialities. 
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                                              Minha boa mãe, 
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Não te preocupes: levo o estandarte 

                                              Ama-me: eu levo o estandarte 
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Apresentação: 

 

I. “Por que a imagem e não o nada?” 

 

 O que nos faz pensar o questionamento acima, levantado por 

Régis Debray (1993)? Em seu livro sobre a construção do olhar 

ocidental, Debray afirma que a história da imagem nasce funerária, 

ligada à morte e aos ritos que a circundam, mesmo em culturas 

baseadas no culto à vida: 

 

Voltemo-nos então para os gregos, essa cultura do sol 

apaixonada pela vida e pela visão a ponto de confundi-

las; para um antigo grego, viver não é respirar, como 

para nós, mas ver; e morrer é perder a vista... Eis aí 

realmente uma estética vitalista... Surpresa: aqui 

também o óbito governa. Ídolo vem de eídolon que 

significa fantasma dos mortos, espectro e, somente em 

seguida, imagem, retrato. (DEBRAY: 1994, 23) 

 

 No entanto, o mesmo Debray irá afirmar que diferentes culturas 

atribuíam diferentes significados para a morte, o que não invalida a 

constatação de que a imagem, em seus primórdios, cumpre o papel de 

negativo da vida. Aí está a resposta à nossa pergunta inicial: a 

imagem se impõe sobre o nada, preenchendo-o, não de vida, mas 

demarcando os limites desta. Representação e coisa representada 

complementam-se e podem existir uma pela outra, não somente na 

imagem em si, mas também por meio dela, através dos limites 

impostos pela própria representação. É a imagem que, delineando os 

contornos da vida, forçando que esta se reconheça, impede-a de cair, 

de se esvair, de perder-se no vazio do nada. 

 As maneiras de preencher este vazio, ou seja, de narrar esta 

relação de costura entre as imagens do mundo e as coisas as quais 

estas se referem, a partir da qual ambas se modificam, é o tema deste 

trabalho. Analisamos um tipo bastante específico de imagem: as 

histórias em quadrinhos (hqs), focalizando o personagem Chico 
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Bento,1 criação do quadrinista paulista Mauricio de Sousa e sua relação 

com o sentimento de identidade nacional brasileiro. Antes de 

descrevermos a trilha de nossa investigação, faz-se necessária uma 

breve pausa, a fim de tratarmos da acepção do termo linguagem, 

conforme o uso que dele fizemos no presente trabalho. A palavra 

“linguagem” será usada respeitando o sentido a ela atribuído por 

Charles S. Peirce, conforme a definição de Marco Bonetti: 

 

(...) linguagem é o conjunto de signos de um mesmo 

gênero, no caso, aquele que tem por característica a 

produção de fenômenos que são percebidos por 

intermédio da visão. (...) Signo, para a semiótica 

peirceana, é entendido como tudo aquilo que é capaz de 

representar algo para uma mente interpretante. Um 

determinado conjunto de signos, com características 

semelhantes, chama-se linguagem.2 

 

Feita esta ressalva, passemos à exposição de nossa trajetória. 

 

II. O percurso: 

 

 No primeiro capítulo justificamos o tratamento do tema dentro 

de uma esfera de discussão teórica acadêmica. A seguir, foram 

consideradas as especificidades da linguagem dos quadrinhos e sua 

interface com a linguagem do cinema. Concluímos o capítulo com uma 

apreciação das características do mangá, gênero que se estabelece 

como um caminho de desenvolvimento alternativo da linguagem das 

hqs.  

 O segundo capítulo foi dedicado à análise do corpus. A seleção e 

investigação das fontes3 possibilitou-nos verificar a pertinência de se 

falar de identidade nacional em personagens de hq, além de apontar-

nos os caminhos para a compreensão da evolução do personagem e 

                                                 
1 “Chico Bento”, grafado em itálico refere-se ao personagem. “Chico Bento”, sem formatação 
especial, refere-se aos títulos das histórias ou às publicações nas quais figuram as histórias do 
personagem. 
2 BONETTI, Marco.  Limites da representação da imagem. Texto disponível no sítio eletrônico: 
http://bonetti.weblogger.terra.com.br/ 
3 Arquivo pessoal da autora. 
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seus desdobramentos na trajetória da construção do conceito de 

brasilidade. 

 O terceiro capítulo apresentou um resumo do pensamento do 

filósofo Michel Foucault (1999 [1966]) no que diz respeito aos limites 

da linguagem verbal em sua tentativa de representar o mundo. A 

seguir, aplicamos este modelo de análise ao campo da imagem, a 

partir do estudo de três quadros. Estes se mostram exemplares para 

os fins a que se dedica nossa reflexão por tratarem do problema da 

representação do real a partir da alegoria do espelho, elemento 

comum às três obras.  

 O quarto capítulo foi destinado à discussão do conceito de 

identidade. Abrimos o capítulo com uma explanação sobre os teóricos 

que trataram do assunto, formando os fios que juntos tecem o 

intricado panorama deste tema. Passamos, a seguir, para o caso 

brasileiro, representado pela obra da chamada “geração de 30” e sua 

aspiração de explicar o país em obras, a princípio muito diferentes 

entre si, mas que se revelam inseridas dentro de uma mesma 

episteme.  

 O tema do quinto capítulo é a análise comparativa da 

representação da figura do caipira em diferentes linguagens. Buscamos 

nos quadrinhos de outro período, na pintura, na literatura, na música e 

no cinema exemplos de como este tipo surgiu e tomou forma, e em 

que medida estas representações cruzam-se, anulam-se ou completam 

a representação da identidade nacional expressa no Chico Bento. 

 A seguir, no sexto capítulo, passamos às conclusões. A partir do 

caminho trilhado, nos foi possível determinar até que ponto é possível 

afirmar que o Chico Bento congrega elementos que podem ser 

entendidos como tipicamente nacionais e como estes se relacionam 

com as potencialidades da representação da imagem e seus limites. 

Finalizamos apontando para três possíveis vias de desenvolvimento da 

presente investigação. 

 No próximo tópico, faremos a apresentação de nosso corpus de 

análise, fechando esta apresentação com algumas considerações sobre 

a origem das histórias em quadrinhos e seus representantes (criadores 

e criações) mais ilustres, bem como a história das hqs no Brasil. 
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III. Mauricio Bento, Chico de Sousa ou Boi pelo Bife, Bife 

pelo Boi: 

 

 O paulista Mauricio de Sousa (1935 - ), autor da galeria de 

personagens de histórias em quadrinhos intitulada Turma da Mônica, 

impõe-se hoje como um dos mais importantes quadrinistas brasileiros.  

Único artista nacional, no ramo, a ter formado um conglomerado - as 

empresas que formam o Grupo Mauricio de Sousa -, sua obra está 

ligada a um sem-número de bens de consumo imediato e a campanhas 

públicas educativas, evidenciando a influência e o poder de 

comunicação de seus personagens.  

 Não faltam a seu trabalho, elogios, críticas e críticos. Dentre 

estes últimos sobressai o nome de Moacy Cirne, estudioso da 

linguagem dos quadrinhos, cuja importância para a área se evidencia, 

entre inúmeros outros exemplos, pelo fato de ser o autor do primeiro 

livro sobre o assunto no país.4 Ao lado de Álvaro de Moya, Waldomiro 

Vergueiro e Sônia Luyten, Cirne faz parte do pequeno grupo de 

autores brasileiros que possuem extensa bibliografia sobre quadrinhos 

e, sem dúvida, é o mais ferrenho crítico da obra de Sousa, de quem 

acompanha o trabalho desde o início. No ponto central de sua crítica a 

Sousa, está a observação de que a obra deste, apesar das mais 

variadas demonstrações de criatividade ao nível formal,5 

ideologicamente reproduziria os quadrinhos infantis estrangeiros. Essa 

crítica encontra seguidores em vários outros teóricos dos quadrinhos e 

é bastante severa, severíssima, aliás, se pensarmos que o quadrinista 

se refere à sua obra como veiculadora de uma mensagem: “alegre, 

otimista, bem brasileira e, por isso mesmo, tão universal” (SOUSA, 

2000:15, grifo meu).  

 Universal versus brasileiro. Universal e brasileiro. Como sair 

desse impasse? Uma saída possível é tentarmos entender o que 

significam os termos “brasileiro” e “universal”. Buscando auxílio no 

dicionário, veríamos que brasileiro significa tudo que é “pertencente ou 

                                                 
4 CIRNE, Moacy. A Explosão criativa dos quadrinhos. Petrópolis, Vozes, 1970. 
5 A serem destacadas: a utilização da metalinguagem e o que Cirne chama de “uso significativo 
da cor” (CIRNE, 1990:56) 
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relativo ao Brasil” e universal tudo o que é “comum a todos os 

homens, ou a um grupo dado”. 6 

 A definição de Mauricio poderia ser justificada pelo argumento 

de que suas histórias apresentam personagens e conflitos comuns aos 

brasileiros (grupo dado) e, portanto, seriam universais, mas vejamos o 

que nos diz outro autor, mais interessado na semântica que na 

etimologia dos termos: 

 

A forma mais usada na elaboração das ideologias é a 

universalização. As idéias, que na realidade se referem aos 

interesses particulares de uma classe ou grupo, são 

apresentadas como propostas que visam a atender a todos 

e satisfazer às necessidades da maioria. (GARCIA, 1994: 

30-32, grifo meu).  

 

 Universal seria, a partir dessa definição, o que é feito de modo a 

se parecer com um grupo, sendo próprio, pertinente a outro. Por esse 

viés teríamos de concordar com Cirne, que percebe um caráter 

estrangeirado na obra de Sousa.  

 Vistos desta forma, Sousa e Cirne - e seus respectivos 

seguidores - parecem discordar em tudo, mas concordam num ponto 

essencial, a saber, na crença da existência de uma categoria prenhe de 

significações: a brasilidade. Uma noção que Cirne confessa ser 

“ambígua e pouco precisa” (CIRNE, 1990:42), mas que deve ser 

perseguida por qualquer quadrinista e que, para Mauricio, é uma das 

razões de se produzir quadrinhos, pois estes podem “ser uma arma 

fabulosa em favor do espírito brasileiro, da nacionalidade e da cultura” 

(SOUSA apud CIRNE, 1971:63) 

 No entanto, o que exatamente seria essa “nacionalidade” para 

Sousa, não é nada óbvio. Ele parece opô-la a “nacionalismo” e mesmo 

ao que chama de “conservadorismo”, como podemos comprovar a 

partir de suas memórias sobre os primeiros tempos de distribuição das 

histórias: 

                                                 
6 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Minidicionário da Língua Portuguesa. 4a edição, Rio de 
Janeiro, Ed. Nova Fronteira, 2000, p. 108 e 696, respectivamente. 
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Naquele tempo, início dos anos 60, a situação política do 

país permitia radicalismos tanto de esquerda, quanto de 

direita. E os veículos de comunicação se dividiam entre os 

pólos. Assim, era muito importante que eu conhecesse a 

tendência do jornal, antes de chegar apresentando 

minhas histórias. Para jornais nacionalistas, eu tinha que 

apresentar meu material como genuinamente nacional, 

totalmente verde-amarelo, tão bom ou melhor do que o 

material estrangeiro. Para os jornais com tendências mais 

conservadoras ou de direita, eu tinha que me apresentar 

como autor de histórias tão boas e nos moldes das 

histórias norte-americanas. E assim, ia conseguindo, aos 

poucos, quebrar as barreiras e penetrar nos preciosos 

espaços dos jornais (...) (SOUSA, 1999:12-13, grifos 

meus) 

 

 Esquivando-se por entre as tendências, Sousa preocupava-se, 

antes de tudo, em fazer seu produto circular. O veículo de transmissão 

do “espírito brasileiro”, não necessariamente pertenceria ao âmbito 

dos “jornais nacionalistas”, podendo igualmente ser publicado em 

jornais mais afeitos a estrangeirices. Contradição em termos? Do 

ponto de vista mercadológico não, tanto mais se pensarmos que a 

estratégia efetivamente deu certo. Consideremos ainda as duas formas 

de apresentação do material: 

1.tão bom ou melhor que o estrangeiro;  

2.tão bom e nos moldes do material estrangeiro. 

 A abordagem revela-nos que o referencial, o modelo a ser 

seguido para a criação do material que difundiria o “espírito brasileiro” 

de Sousa, encontrava-se fora do Brasil, nos trabalhos de autores 

estrangeiros, sobretudo norte-americanos. O que conferiria 

legitimidade à crítica de Cirne a respeito da reprodução ideológica dos 

comics na obra de Sousa. 

 Outra crítica freqüente a Sousa, é o fato deste querer romper 

barreiras nacionais com sua obra, pretendendo-se universal, negando-

se a trabalhar com traços específicos de uma certa realidade, 

contextualizada espaço-temporalmente.  
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A este respeito, vejamos a seguinte fala de Sousa: 

 

(...) Guardo, através de toda a minha vida, os resíduos 

doces e saudáveis da infância cercada de atenções e 

carinho. E, quando resolvi contar histórias para crianças, 

tentei passar esses valores.” (SOUSA, 1999, p.59) Ou 

ainda: “O que eu sinto, quando passo através das 

histórias em quadrinhos algumas dessas gostosas 

lembranças vividas, é que este mundo está cheio  de 

‘Chicos Bento’ lendo e revivendo experiências parecidas 

com as minhas. (idem: 117) 

 

 A idealização do espaço é uma característica marcante nas obras 

de Sousa. As casas onde habitam os personagens de sua extensa 

galeria não têm muro e, se o têm, é muito baixo. As crianças andam 

sozinhas por ruas arborizadas e sem trânsito. Uma tranqüila São Paulo 

dos idos de 1940, guardada em suas memórias de infância, serve-lhe 

de inspiração. Seria o caso de nos perguntarmos se Cirne e seus 

seguidores, em suas apreciações, não teriam deixado de ver na obra 

de Sousa este regionalismo de certa maneira utópico mas, ainda 

assim, regionalismo. E, como tal, preenchendo um requisito 

indispensável, segundo o próprio Cirne (1990: 57), para que o 

trabalho de Sousa pudesse ser considerado tipicamente nacional. 

 Num ponto, entretanto, Cirne e os demais críticos de Sousa 

parecem estar de acordo: dentre as criações do quadrinista, uma em 

especial refletiria um esforço no sentido de representar um tipo 

genuinamente nacional: o personagem Chico Bento, criado em 1963. A 

respeito do nome do personagem, ficamos sabendo pelo autor tratar-

se de um parente já falecido. Contudo, é impossível não nos 

lembrarmos de outro Bento, aliás, José Bento, de sobrenome Monteiro 

Lobato, criador de um personagem que, assim como o Chico Bento, 

tem sua origem no campo, e que é considerado um brasileiro por 

excelência: o Jeca Tatu. Álvaro de Moya e Waldomiro Vergueiro são 

alguns exemplos de teóricos que identificaram o Chico Bento com o 

Jeca Tatu. Sousa, no entanto, não se pronuncia a respeito. 
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 De fato, nenhum outro personagem de Sousa é tão bem 

recortado espaço-temporalmente como o Chico Bento. Sabemos o 

nome de sua cidade (Vila Abobrinha), em que unidade da Federação 

esta se localiza (SP) e também que parte de sua família mora na 

capital.  

 Seria esta caracterização do personagem, feita de maneira bem 

mais cuidadosa do que acontece com os outros integrantes da Turma 

da Mônica, uma tentativa de Sousa de chamar a atenção para o fato 

de estarmos, aqui sim, diante de um personagem com identidade 

definida?  E seria este recurso suficientemente forte a ponto de fazer 

com que também os críticos de Sousa reconheçam no personagem um 

verdadeiro representante nacional? Ou este reconhecimento se daria 

por um outro caminho? A localização geográfica, por si só, não parece 

argumento suficiente para fazer de Chico Bento um brasileiro - o Zé 

Carioca, de Walt Disney, também possui endereço fixo e, mesmo 

assim, o caráter exógeno do personagem é patente.  

 Que opinião, pois, seria esta compartilhada por Sousa e seus 

críticos acerca da brasilidade e como seria traduzida num personagem 

de histórias em quadrinhos? Em outras palavras: Quadrinho fala? Esta 

pergunta poderia ser interpretada basicamente de duas maneiras. 

 A primeira pensando o verbo falar no seu sentido estrito, de se 

expressar algo através de palavras, diria respeito ao papel do texto 

escrito nos quadrinhos. Os elementos que constituem o quadrinho - as 

cores, o balão, as legendas, o traço, a própria geometria do quadro - 

estão, cada um a seu modo, a serviço da imagem, elemento de 

primazia desta linguagem. Mesmo o signo verbal precisa adequar seu 

papel de narrativa ao ritmo imposto pelos cortes entre os quadros. 

 Sem necessariamente dispensar a palavra, a linguagem dos 

quadrinhos ameaça sempre romper com os limites impostos por ela, 

gerando uma tensão no espaço da página. A metalinguagem, tão bem 

incorporada pelas hqs, sobretudo na produção nacional, permite grafar 

“FIM” num determinado quadro, sem que isso signifique, 

necessariamente, o fim da história que está sendo contada. O uso 

exclusivo de maiúsculas e a alternância entre o ponto de exclamação e 

o ponto de interrogação, são outros exemplos de uso dos signos 
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verbais que, nos quadrinhos, extrapolam sua função estritamente 

gramatical e passam a exercer uma função semiótica plena, tornando-

se características próprias da linguagem quadrinizada.  

 

 

Chico Bento e as ressignificações do signo verbal 

 

 A segunda possibilidade de se lidar com a fala do personagem 

insere-se na discussão lançada por Gayatri Spivak (1997) aos Estudos 

Culturais: O subalterno pode falar? A resposta negativa da autora, 

parte integrante da lista que inclui nomes como Homi Bhabha, Eduard 

Said, Stuart Hall, entre outros intelectuais que lidam com a questão do 

pós-colonialismo, não pode ser tomada como uma assertiva da 

incapacidade de falar, mas como a constatação de que o instrumental 

ideológico, filosófico e metodológico da historiografia tradicional 

pressupõe a construção de um subalterno virtual, o qual não pode ser 

uma representação nem mesmo pálida do subalterno concreto, que 

viveu outra realidade, uma vez que este, exatamente por sua condição 

subalterna, não costuma legar ao futuro uma documentação a seu 
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respeito. Para Spivak esse tipo de sujeito historiográfico deve ser 

entendido muito mais como representação dos desejos do cronista, do 

que como constatação da situação real do sujeito retratado (apud 

YÚDICE, 1997). Voltando os olhos para o nosso Chico, como ele 

poderia ser classificado? Subalterno? Dominante? A resposta envereda 

pelo caminho do meio. 

 Consideremos o termo subalterno aplicado aos quadrinhos 

infantis como referente às narrativas que não seguem o padrão dos 

grandes syndicates norte-americanos (os distribuidores de tiras para 

os jornais), nem dos estúdios Walt Disney. Visto sob uma ótica 

macroscópica, dentro da qual o Brasil desempenharia o papel de 

“colônia” em relação aos EUA, o “centro” de produção e distribuição de 

quadrinhos, o Chico Bento pode ser classificado, em relação a sua 

origem, como um produto subalterno. Criado e executado por um 

autor latino-americano que, por falta de condução própria, no início de 

sua carreira só podia distribuir suas tiras para os jornais que fossem 

acessíveis de ônibus, trata-se de uma produção alternativa, bem-

sucedida, situada à margem de uma sólida estrutura pré-existente. 

 Não devemos nos esquecer que Chico Bento foi criado na época 

em que Popeye, Mickey Mouse, Pato Donald, Super-Homem e tantos 

outros personagens já gozavam de considerável fama em diversos 

países, incluindo o Brasil. Entretanto, se pensarmos que esse mesmo 

autor hoje é dono de um dos maiores conglomerados da América 

Latina, que seus personagens vendem, dentro do Brasil, mais 

historinhas e produtos que os de Walt Disney (o próprio se envaidece 

ao ser chamado de “Walt Disney brasileiro”) e ganham cada vez mais 

espaço no mercado internacional, poderíamos igualmente afirmar que 

o Chico, atualmente, desempenha o papel de dominante para uma 

série de outros autores nacionais e latino-americanos que, em relação 

a ele, ocupariam uma posição de subalternidade.  

 Estamos aqui diante do conflito previsto por Spivak: o 

subalterno, ao ganhar voz, deixa de ser subalterno e passa a se guiar 

por referenciais estabelecidos. No caso do Chico Bento, não podemos 

deixar de notar que o tempo o deixou mais universal, mais conhecido 

de um público cada vez mais diversificado e que isto se deu, 
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paradoxalmente, no processo de acentuação dos traços notadamente 

locais, sendo a fala do personagem um dos exemplos mais visíveis 

dessa transformação. Seria mesmo como se o Chico pudesse cada vez 

mais falar em nome de uma brasilidade coletiva, quanto mais ele se 

aproximasse de um regionalismo específico,7 como se aqui também 

pudéssemos perceber o já citado movimento de vai-e-vem 

característico dessa linguagem, que não pode caber senão dentro de 

um espaço que seja igualmente flexível, móvel, negociável, híbrido. 

 Apesar de a primeira revista em quadrinhos no Brasil datar de 

1905, com o lançamento d'O Tico-Tico8 e da origem dos quadrinhos no 

país ser anterior a essa data, o número de estudos teóricos sobre o 

tema no país é assustadoramente pequeno. Menor ainda é o 

contingente de estudos que analisam os quadrinhos de Mauricio de 

Sousa. Ao mesmo tempo em que o consumo dos produtos do 

quadrinista se dá em larga escala e que seus personagens são 

utilizados em diversas campanhas públicas, a quantidade de estudos 

que tratem exclusivamente da obra do quadrinista paulista é pouco 

expressiva. Mas como falar em quadrinhos de Mauricio de Sousa, se 

ele há tempos não os escreve? Suas histórias (tanto os roteiros quanto 

os desenhos), assim como acontece com os quadrinhos Disney, são 

produtos de vários artistas, como bem pontua Vergueiro: 

 

Os quadrinhos infantis apresentaram um claro 

desenvolvimento no Brasil. Poucos países podem se gabar 

de ter um autor nativo capaz de retirar os quadrinhos 

Disney da primeira posição em termos de consumo pelo 

público infantil e colocá-los em segundo ou terceiro lugar. 

Entretanto, parece não ter havido qualquer inovação no 

que diz respeito ao modelo de produção utilizado pelo 

autor brasileiro. A empresa de Maurício produz histórias 

em quadrinhos da mesma forma que a de Disney: 

equipes anônimas de artistas produzem as histórias sem 

receber qualquer tipo de crédito formal por isso. Não 

                                                 
7O Chico Bento, em inglês, mudou inclusive de nome, passou a se chamar Chucky Billy e nem por 
isso passa a ser visto como um típico menino norte-americano. 
8 Segundo Waldomiro Vergueiro, O Tico-Tico não era exatamente uma revista em quadrinhos, tal 
como entendemos hoje, mas sim uma revista infantil que publicava quadrinhos.(VERGUEIRO, 
1999: 171-186) 
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assinam seus trabalhos. São apenas mencionados ao final 

do expediente, como trabalhadores da empresa, sem 

qualquer tipo de vinculação com as histórias publicadas. 

Muitos pequenos leitores, inclusive, ainda acreditam que 

Maurício de Sousa, cuja assinatura aparece na capa de 

todas as suas revistas, é o único autor das histórias que 

eles lêem.9 (VERGUEIRO: op.cit.) 

 

A solução encontrada foi entrar no jogo proposto por Sousa: se a 

assinatura nas histórias é dele, então a ele serão creditadas as 

histórias. Gostaríamos de citar Flavia Ceccantini, diretora do editorial 

das revistas da Turma da Mônica, no texto que ilustra o verso do 

primeiro livro de crônicas do quadrinista paulista: 

 

Quem conhece a trajetória do desenhista Mauricio de 

Sousa sabe que, por muitos anos ele falou através de 

seus personagens. Quantas opiniões sensatas, 

irreverentes e ousadas foram expostas em balões 

aparentemente inocentes, mas com mensagens 

intrigantes? (in SOUSA, 2000) 

 

Entendemos, portanto, que as historinhas transmitem a opinião do 

criador dos personagens, mesmo quando escritas e desenhadas pelos 

profissionais que formam sua equipe. No caso dos quadrinhos da 

Turma da Mônica em geral, aí incluídas histórias do Chico Bento, tal 

assertiva é justificável por dois motivos. Primeiro: sabe-se que Sousa 

faz questão de ler todos os roteiros de historinhas e que estes só são 

publicados depois de sua aprovação. Segundo: nas historinhas, 

através do recurso da metalinguagem a autoria da história, pelo 

menos em parte, é creditada. Os personagens dialogam com os 

roteiristas, desenhistas, arte-finalistas, coloristas etc. A relação entre 

autoria e anonimato, entre os membros da equipe de Sousa é 

explorada de forma bastante criativa nas hqs.  

                                                 
9 Segunda parte da versão traduzida e adaptada do artigo publicado no primeiro número da 
revista International Journal of Comic Art (op. cit). Disponível no sitio eletrônico: 
http://www.eca.usp.br/agaque/agaque/ ano2/numero2/artigosn2_1v2.htm.   
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 Um bom exemplo de como isto acontece é a história “O 

Concurso de Denises” (Revista Mônica 160, Editora Globo, janeiro de 

2000, páginas 3 a 19): a personagem Denise, cansada de sua posição 

secundária, resolve abandonar uma história no meio para tentar 

carreira nas histórias do Chico Bento. No meio de roteiro, os 

personagens principais são obrigados a buscar uma substituta e, para 

isso, apelam para um concurso. Ao testarem as candidatas, a cena a 

ser representada se passa numa espécie de set de filmagem, repleto 

de cenários e iluminação, cuja palavra de ordem é “Desenhando!”, ao 

invés do clássico “Gravando!”. Entretanto, em vez de câmeras e 

microfones o que se vê são pranchetas de desenho e vários 

desenhistas, sendo que nenhuma deles corresponde à figura estilizada 

de Sousa. 

 

 

Luz, Câmera, Ação: Desenhando!  

 Sobre este autor nos debruçamos. Empresário de sucesso, 

investindo em merchandising desde a década de 1970, Sousa começou 

a difundir seus personagens através de brinquedos de vinil, roupas de 

cama, artigos para festas. Hoje a turma da Mônica vende praticamente 
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tudo: de material escolar a roupas, de salsichas a dentifrício, passando 

por selos comemorativos, peças teatrais, parques temáticos, jogos de 

computador. Detentor de 70% do mercado editorial de gibis, Sousa é 

responsável por uma tiragem mensal de 3,5 milhões de exemplares 

(desde 1987, quando se mudou da Editora Abril para a Editora Globo). 

E se orgulha de, apesar de tantos afazeres, cuidar de suas criações 

com carinho paterno: 

 

Cuido de minhas criações como se fossem meus filhos. 

Com isso, eles ganharam vida própria e conquistaram o 

respeito do leitor. O público está tão acostumado a me 

ver através dos personagens que, quando eu ando nas 

ruas, as pessoas vêm calmamente conversar comigo 

como se eu fosse um amigo antigo da família.10 

 

 Eis o duplo movimento que percorremos neste trabalho: por 

meio da análise do Chico Bento discutimos a questão da representação 

e seus limites, ao mesmo tempo em que investigamos em que medida 

o personagem, enquanto canal de expressão de seu criador, está 

ligado à construção do sentido de uma identidade nacional nas hqs. 

 Nossa conclusão é a de que a aparente oposição ente Sousa e 

seus críticos se verifica apenas em nível superficial. Por intermédio da 

análise de nossas fontes, verificamos a existência de uma série de 

semelhanças discursivas (verbais e visuais), as quais extrapolam o 

simples binômio nacional-universal, resultando numa mesma idéia do 

significado do conceito de identidade nacional. Esse compartilhar 

torna-se possível por meio daquilo que o filósofo Michel Foucault 

(op.cit.) chama de episteme: a configuração dos saberes em 

determinada época. Sendo assim, o sentido da identidade nacional no 

personagem se constrói através da tensão entre aquilo que se 

representa e aquilo que se exclui da representação. Ao invés de um 

                                                 

10 O mestre dos quadrinhos. Entrevista concedida a Anna Gabriela Araújo. Revista Marketing, 
disponível no sítio eletrônico: http://revistamarketing.terra.com.br/materia/?id=238 
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mero veículo de refração, a representação forma o contorno de uma 

realidade em mutação, que se alimenta da representação e por ela é 

nutrida, numa relação que nada tem de estanque. Daí a dificuldade de 

se falar em uma determinada brasilidade constituída e passível de ser 

reproduzida. Decerto é possível falar em identidades nacionais e suas 

representações e de como estas se manifestam em diferentes 

linguagens, dentre elas a das histórias em quadrinhos, mas somente 

se levarmos em conta duas prerrogativas: o caráter fragmentado que 

as identidades de todo tipo apresentam nos dias atuais e a 

materialidade da representação em si, a qual deixa de ser um espelho 

do real, um não-ser, assumindo sua concretude. O ser da 

representação pode finalmente existir, sujeito a limites e às 

interferências do real. 

 

 

IV. Palavras finais: breve história da origem das imagens 

pictóricas e outras justapostas em seqüência deliberada. 

 

 A definição de Scott Mccloud (2005) para as hqs é, a primeira 

vista, bastante divertida: “Imagens pictóricas e outras justapostas em 

seqüência deliberada, destinadas a transmitir informações e/ou a 

provocar uma resposta no espectador.” (MCCLOUD, 2005: 9) Tanto 

cuidado, afinal, ao esboçar uma definição da linguagem deve-se à 

dificuldade em se estabelecer um marco zero, uma data a partir da 

qual se consiga estabelecer, acima de qualquer dúvida ou suspeita, a   

origem das hqs. Sem entrarmos no mérito da viabilidade de uma tal 

precisão matemática ser aplicada a qualquer outra linguagem, 

podemos afirmar que, em se tratando de quadrinhos, a adoção de 

algumas convenções se fazem necessárias. O recuo que nos pareceu 

mais apropriado foi o de perceber como a narrativa pictórica 

seqüencial foi trabalhada pelos antigos egípcios, passando 

rapidamente pelas técnicas orientais de seqüencialidade e pelos 

autores de referência na área no ocidente moderno.  

 Por fim, algumas palavras sobre a inserção das hqs no Brasil. 

Vale lembrar: as considerações que se seguem não ambicionam em 
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absoluto esgotar o tema, nem almejam formar um texto de referência 

sobre as histórias em quadrinhos. Esta missão já foi devidamente 

cumprida por diversos autores e foi justamente a eles que recorremos 

como fonte para a elaboração deste compêndio. Esclarecido este 

ponto, passemos à nossa breve história das hqs.  

 

“Retrato de Hesire, numa porta de madeira em seu túmulo c.2778-2723 a.C.” 

in Gombrich, 1999: 61 

 

 As pinturas rupestres já demonstravam uma preocupação do ser 

humano em narrar através de imagens, porém é com os egípcios que o 

escorço de uma narrativa pictórica seqüencial começa a ser 

desenvolvida. No entanto, para que se possa entender melhor a arte 

egípcia é preciso certa familiarização com as particularidades de sua 

forma de representar. A regra de ouro seguida à risca pelos artífices 

egípcios era que o objeto a ser representado deveria se apresentar à 

observação a partir do seu ângulo mais característico, mais apropriado 

à percepção. (GOMBRICH, 1999). Daí as cabeças desenhadas de perfil, 

os olhos sempre representados como se vistos de frente, bem como os 
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ombros e o tronco, ao passo que braços e pernas, a fim de melhor 

transmitirem ao observador a possibilidade de movimento, eram 

sempre desenhados como se observados pela lateral. O resultado final, 

para nossos olhos de observadores moldados pelos ditames estéticos 

renascentistas, nos parece um tanto quanto pueril, como se 

observássemos desenhos infantis. Gombrich alerta para a armadilha: 

 

Não se deve supor que os artistas egípcios pensavam que 

os seres humanos tinham tal aparência. Seguiam 

meramente uma regra que lhes permitia incluir tudo o 

que consideravam importante na forma humana. Talvez 

essa estrita adesão à regra tivesse algo a ver com a 

finalidade mágica da representação pictórica. Pois como 

poderia um homem com o seu braço ‘perspectivado’ ou 

‘cortado’ levar ou receber as necessárias oferendas ao 

morto? (GOMBRICH, 1999 [1950]: 61) 

 

 Mais uma vez é a morte que indica o modo de ser da 

representação. Mesmo que não concordemos com a hipótese de 

Gombrich de que tal estilo se impôs por razões ligadas aos rituais 

funerários, temos de concordar que não estamos diante de imagens 

desgraciosas ou criadas por mãos poucos talentosas. O desconforto 

que estas imagens nos causam, a impressão de que estamos diante de 

corpos desarticulados, quebrados, se dá essencialmente pela perda de 

referencial do olhar. O ponto de vista deixa de ser fixo e precisa ser 

alterado de acordo com a parte do corpo para a qual voltamos o nosso 

olhar. Uma vez acostumados com esta forma de representação, 

podemos explorar melhor os desdobramentos deste tipo de arte.  

 Os painéis e desenhos egípcios, encontrados em túmulos e 

escavações arqueológicas, inserem figuras como o retrato de Hesire 

dentro de um contexto.  O mural abaixo, encontrado em Beni Hassan é 

um belo exemplo de como os egípcios preocupavam-se não só em 

eternizar faraós e pessoas influentes da sociedade, através da 

reprodução de seus rostos, mas também em contar histórias sobre sua 

vida, tanto grandes feitos quanto cenas comuns, caçadas com a 

família, viagens, etc. As inscrições feitas com os hieróglifos certamente 
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funcionam como legendas e ajudam a compreender melhor a história, 

mas são os desenhos que descrevem a ação. 

 

“Mural do túmulo de Khnumhotep, c.1900 a.C.” in Gombrich, 1999: 62 

 

 Ao relatar diferentes passagens da vida de uma pessoa que 

efetivamente existiu, os murais egípcios inseriam o vetor tempo na 

narrativa. Uma vez que a figura retratada teve uma vida inserida no 

tempo, ou seja, nasceu, cresceu e morreu, suas ações estão dispostas 

numa linha temporal. As diferentes cenas de caçadas representadas no 

mural de Khnumhotep aconteceram num espaço real, ao longo de um 

período de tempo, não importando para este fim se foram eventos de 

um só dia, ou atividades recorrentes na vida do retratado. O mais 

importante é que, cada vez que se olha para uma cena descrita no 

mural (a caçada a aves selvagens à esquerda, a perseguição a aves 

aquáticas ao centro ou a pescaria à direita), estamos vendo ações que 

se passaram em diferentes momentos de sua vida, inscritas num 

registro temporal. A imagem destes murais funciona, portanto, a partir 

da mesma lógica de uma hq. A diferença é que Khnumhotep não era 

um personagem fixo de uma tira e estava, portanto, fadado a 

desaparecer. Já o personagem de histórias em quadrinhos, como 

veremos mais tarde, pode driblar o tempo, inserindo-se neste, porém 

não sentindo a sua passagem, tornando-se imortal.  E, no entanto, a 
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potencialidade criativa deste tipo de iconografia não obteve a atenção 

merecida do Ocidente: 

 

Percebe-se a potência representativa que uma imagem 

produzida nos moldes da imagem egípcia tem. Capaz não 

só de representar um instantâneo segundo um ponto de 

vista, mas também capaz de representar um período de 

tempo segundo um ponto de vista ou um instantâneo, 

segundo vários pontos de vista diferentes. O preço que 

ela paga por esta opção parece ser, entretanto, a 

descrença do olhar moderno em sua capacidade de 

representação. (BONETTI: op.cit.) 

 

 Enquanto isso, no Oriente, o primeiro registro de uma proto hq 

data do século XII. Toba, um monge budista fazendo uso de uma 

técnica muito próxima da xilogravura, imprimiu em pergaminho animal 

uma sátira ilustrada sobre os religiosos e nobres japoneses. O trabalho 

seguia uma linha narrativa também presente em outros suportes, 

como as histórias contadas nas placas que formam os biombos, peças 

usuais do mobiliário do Japão. Cada placa correspondia a um quadro e 

as narrativas se constituíam da união do desenho como texto, sendo 

que a pintura buscava cobrir todas as placas, como se fosse uma peça 

única, gerando a impressão de movimento e continuidade, ao passo 

que as legendas se encerravam no interior de cada placa.11 O 

cristianismo resgatou essa maneira de contar histórias em seus 

diversos painéis da via sacra em vitrais e auto-relevos, retábulos 

decorados, enfim, em toda composição na qual, muitas vezes  

aproveitando cortes naturais na peça – como era o caso das placas que 

unidas formam o biombo – uma história era contada através de 

requadros.  

 Na Europa do século XIV os filactérios, pequenas faixas com 

palavras escritas, geralmente orações, muito utilizados na Idade Média 

são introduzidos nas narrativas seculares junto ao desenho 

posicionando-se próximo à boca dos personagens, verdadeiros 

precursores dos balões indicadores da fala das hqs modernas. 

                                                 
11 Fonte http://www.japaoonline.com/pt/manga2.htm 
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 Entre o final do século XVIII e o início do XIX destacam-se os 

nomes do inglês T. Rowlandson, que em 1798, cria o personagem Dr. 

Sintaxe; do suíço R. Topfler (Monsieur Vieux-Bois, em 1827), do 

alemão Wilhelm Busch, com Max e Moritz (criados em 1865 e 

rebatizados no Brasil de Juca e Chico), do italiano naturalizado 

brasileiro Angelo Agostin,  autor de As Aventuras de Nhô-Quim (1869) 

e As Aventuras de Zé Caipora (1883), além do francês Christophe, 

aliás Georges Colomb e sua Família Fenouillard, de 1889.  

 Em comum, além do pioneirismo, esses autores trabalhavam 

com histórias contadas por meio de quadros acompanhados de 

legendas. Em 1895, o norte-americano Richard Outcault publica The 

Yellow Kid (O Menino Amarelo). Este personagem, além do uso da cor, 

trazia a novidade de dispensar as legendas, concentrando a narrativa 

verbal em dizeres dispostos no camisolão do personagem.  

 O ano de 1897 trouxe outra novidade: não só a palavra 

articulada podia figurar nas hqs, mas também os grunhidos, sussurros 

e expressões de dúvida e de espanto: as onomatopéias e sinais 

gráficos são incorporados às hqs do alemão naturalizado norte-

americano Rudolph Dirks (Os Sobrinhos do Capitão). E no início do 

século XIX o norte-americano Winsor McCay inova tanto no uso da cor 

quanto na narrativa pouco realista de seu Little Nemo in Slumberland 

(1905). Enquadramentos panorâmicos e diagramação ousada 

anunciam os desdobramentos narrativos das hqs e sua intersecção 

com o cinema.  

 A narrativa de hq sofreria outra mudança acentuada em 1913, 

com a criação de Krazy Kat, de George Herriman, narrativa que daria 

origem, ao clássico mote de histórias de perseguições entre gatos e 

ratos. Neste mesmo ano George McManus traz os conflitos familiares 

para o universo das hqs com Pafúncio e Marocas. Gasoline Alley 

(1919), de Frank King, busca romper os limites da narrativa 

quadrinizada, mostrando personagens que crescem e envelhecem. 

 A década de 1920 é marcada por uma intensa troca entre as 

narrativas cinematográfica e a quadrinizada: O Gato Félix (1923), de 

Pat Sullivan e Mickey Mouse (1929), de Walt Disney, saem das telas e 

continuam suas aventuras nos quadrinhos. 
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 A década seguinte foi pontuada por personagens de aventura, 

como Tintin (1929), do belga Hergé e Buck Rogers (1929), do norte-

americano Anthony Rogers. Protagonistas femininas e com traços de 

erotismo, como a Betty Boop (1931), de Max Fleischer, surgem 

igualmente neste contexto.  Este também foi o período de ascensão 

das revistas em quadrinhos e seus super-heróis, como o Super-

Homem (1938), de Joe Shuster e Jerry Siegel, e Batman (1939), de 

Bob Kane. A supremacia desse tipo de personagem é quebrada pelos 

heróis sem superpoderes, como o detetive Denny Colt, o Spirit (1940), 

criação de Will Eisner.  

 A Segunda Guerra Mundial gera a crise para o mercado das 

histórias em quadrinhos, sobretudo nos EUA, em decorrência da forte 

censura exercida durante o período macarthista (1950-54). Na Europa, 

com maior liberdade criativa, os quadrinistas pouco a pouco recuperam 

a força da linguagem. Exemplos de personagens deste período de 

retomada são Lucky Luke (1946), dos belgas Maurice Bevère e René 

Goscinny, e Asterix (1959), dos franceses e Goscinny e Uderzo. A 

reação norte-americana acontece, de um lado, com os Peanuts, 

quadrinhos altamente intelectualizados de Charles Schulz (1950) e, de 

outro, com o deboche da revista satírica Mad (1952). 

 Stan Lee, criador do Quarteto Fantástico (1961), inaugura a fase 

dos super-heróis por acaso, seres cheios de fraquezas 

demasiadamente humanas, com as quais os leitores podem se 

identificar. A galeria seria povoada por outras criações de Stann Lee, 

como o Homem-Aranha (1962) e X-Men (1963). 

 A agitação política da década de 1960 se fez sentir em 

personagens como Mafalda (1964) do argentino Quino e temas como 

sexo e violência começam a ser tratados de maneira mais explícita nas 

hqs por autores como Robert Crumb, num movimento que alcançaria 

seu ápice na década de 1980, com os álbuns de luxo, produções bem 

encadernadas, com impressão de qualidade, voltadas para o público 

adulto, com histórias recheadas de violência física e psicológica.  

 A década de 1990 mostrou-se receptiva às hqs de temática 

homossexual, tratada não mais como uma perversão, mas sim através 

de histórias bem-humoradas, como as criações do alemão Ralph König, 
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autor d´O Homem Ideal (1993), que se transformaria no filme Der 

Bewegte Mann (1994) dirigido por Sönke Wortmann, um sucesso de 

bilheteria no seu país de origem. É também nesta época que os 

japoneses consolidam-se como o maior mercado produtor e 

consumidor de hqs, notadamente do gênero mangá, posição que 

mantêm até hoje. 

 

O Menino Amarelo, de Richard Outcault (1895) 

 

 No Brasil, além da já citada produção de Angelo Agostini e da 

publicação da Revista Tico-Tico em 1905, pelo mesmo autor, as hqs 

surgem como parte de um suplemento do jornal, seguindo o modelo 

em voga nos EUA, trazidas pelo jornalista Adolfo Aizen, em 1934 

(Gonçalo Junior, 2004). Sua inserção nos periódicos nacionais parecia 

acontecer sob os melhores auspícios: 

 

Perto do terceiro mês de vida dos suplementos, já se 

notava claramente que o pico de vendas de A Nação 

acontecia na quarta-feira, quando saíam as tais 

“historietas em quadrinhos” do Suplemento Infantil. 

Naqueles dias, a tiragem do jornal passava dos 60 mil 

exemplares por edição – três vezes a circulação normal 

dos diários antes dos cadernos. Nas ruas podia-se notar 

um fenômeno interessante. De repente, um jornal sisudo, 

de temática quase exclusivamente política, era disputado 

no meio da semana por crianças e adolescentes em todos 
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os pontos-de-venda do Rio de Janeiro. (...) A aceitação 

do tablóide de Aizen foi tão grande que era comum a 

molecada se dirigir ao jornaleiro toda semana pra pedir o 

caderno de uma forma peculiar: 

- Por favor, moço, quero o suplemento que está aí no 

jornal. (Gonçalo Junior, 2004:33) 

 

Porém, a idílica cena retratada não significou um sucesso tão 

duradouro para os quadrinhos.  Em 1944 o Instituto Nacional de 

Estudos Pedagógicos (Inep) realizou um estudo, cujo resultado 

demonstrou que a leitura de quadrinhos seria responsável pela 

preguiça intelectual dos estudantes, além de afastá-los dos livros.  

Desvios de comportamento de todo tipo poderiam advir da leitura 

sistemática de hqs, como a incapacidade de separar ficção e realidade. 

O exemplo dado pela pesquisa era de que crianças das séries 

primárias, ao serem indagadas sobre personalidades da história 

brasileira, citavam nomes de heróis dos quadrinhos, como Flash 

Gordon, Brucutu e O Fantasma, ao invés de heróis de guerra ou 

mártires. A defesa da arte seqüencial vinha de uma fonte no mínimo 

curiosa: o então deputado federal pela UDN e autor de Casa Grande & 

Senzala Gilberto Freyre, apesar de sua postura conservadora, 

mostrou-se atento às potencialidades da linguagem, chegando mesmo 

a propor ao Congresso Nacional que a Constituição brasileira fosse 

quadrinizada. 

 Em 1954, seguindo o exemplo norte-americano, foi criada uma 

comissão para promover a autocensura das histórias. Cada editor 

brasileiro deveria adotar um código de ética e segui-lo. Adolfo Aizen 

deu o exemplo e propôs que as histórias fossem situadas 

espacialmente, trocando lugares indeterminados por ambientes e 

paisagens brasileiras (a definição espacial, como vimos, ainda hoje 

rende críticas aos quadrinistas) e adaptando roteiros e trajes que 

pudessem ser considerados amorais. Em 1961 foi a vez das grandes 

editoras criarem um código seus códigos de moral e bons costumes. 

Histórias de terror e de crimes, por exemplo, deveriam ser abolidas. A 

censura oficial aos quadrinhos foi autorizada, em 1965, pelo general 

Castelo Branco. Era o início da vigência da Lei das Publicações 
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Perniciosas aos Jovens. A ditadura militar repousava seu braço pesado 

por sobre os heróis de tinta e papel, justamente no momento em que 

a recepção às historietas alcançava seu melhor momento. Como afirma 

Gonçalo Junior: “Nunca se vendeu tanto gibi no Brasil como em 1960” 

(op.cit.:324),  época do surgimento do Pererê, de Ziraldo Alves Pinto, 

personagem saudado com o exemplo de brasilidade.12 As tentativas de 

censura, tão freqüentes desde 1944, nunca haviam se concretizado até 

aquela ocasião.  

 O novo momento político evidentemente alterou a feição do 

mercado editorial brasileiro de quadrinhos, consolidando algumas 

propostas, em detrimento de outras, fechando algumas editoras, 

incrementando o negócio de outras e definindo nomes que até hoje 

figuram no panteão da produção nacional, como foi o caso de Mauricio 

de Sousa. O bem-sucedido lançamento da Revista Turma da Mônica 

pela Editora Abril fez com que o então presidente da Associação de 

Desenhistas de São Paulo (Adesp), militante convicto e ativista 

incansável, tantas vezes cabeça de manifestações a favor da 

nacionalização dos quadrinhos, passasse a assumir uma postura 

extremamente moderada. Após declarar sua decepção com as atitudes 

dos colegas, movidas por interesses políticos e partidários, Sousa 

deixa a associação, concentrando suas energias na consolidação de 

sua carreira mista de desenhista e empresário. O subalterno, tomando 

a palavra, extrapola a subalternidade e logo precisa calar-se, a fim de 

poder assumir outras vozes, outros discursos que sirvam à sua nova 

condição.  

 Por fim, gostaria de resgatar dois momentos de uma fala de 

Umberto Eco sobre os quadrinhos: o primeiro panfletariamente 

pessimista: 

A estória em quadrinhos é um produto industrial, 

encomendado de cima, funciona segundo todas as 

mecânicas da persuasão oculta, supõe no fruidor uma 

atitude de evasão que estimula imediatamente as 

                                                 
12 O último número de Pererê seria publicado em abril de 64, pouco antes da Lei assinada por 
Castelo Branco.         
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veleidades paternalistas dos comitentes. E os autores, o 

mais das vezes, se adéquam. (ECO, 2000: 282) 

 

E o segundo mais tolerante, ou melhor, mais aberto ao potencial 

criativo da linguagem: 

 

Nos casos em que a sátira permanece mecânica, pode, 

como decorrer do tempo, ir inscrever-se no repertório dos 

lugares; mas nos casos em que se atinge (e 

freqüentemente isso acontece) um momento “universal” 

da fraqueza humana, a estória em quadrinhos sobrevive 

e derrota o sistema que procurava condicioná-la. (idem: 

284) 

 

 Entendemos que talvez “derrotar” não seja o verbo mais 

apropriado a ser usado nesse contexto, mas sim interferir ou ainda 

intervir. Essa intervenção se dá justamente pelo fato de os quadrinhos 

se situarem num entre-lugar13 híbrido, onde verbal e visual se 

entrecruzam e uma obra de características artesanais na sua gênese é 

reproduzida e veiculada como qualquer outro artigo de produção em 

série. Em relação à sua agência, localizam-se no entre-tempo14 e são 

capazes de deslizar por entre as fissuras do tempo presente, 

realocando-se em diversos discursos, afirmando-se como parte de um 

aqui e agora, mas igualmente assumindo um distanciamento crítico 

que lhes permite zombar desse presente, retratá-lo e, ao mesmo 

tempo, tratá-lo, modificá-lo.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
13 Ver Bhabha, 1998. 
14 Idem 
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Capítulo 1: Especificidades da linguagem dos 

quadrinhos 

 

 

1.1. Quadrinho é cultura?  - Sobre a possibilidade de uma 

discussão teórica acerca das hqs. 

 

 A proposta de uma discussão sobre a identidade nacional, tendo 

como fonte as Histórias em Quadrinhos, alia-se com a perspectiva do 

resgate de uma linguagem longamente renegada aos circuitos de 

apreciadores/consumidores do gênero. Das dificuldades iniciais para a 

inserção das hqs no campo de análise teórica sobressaiu-se a noção de 

que estas não representavam senão um passatempo inocente, tratando 

de maneira frívola, superficial, temas de rápido consumo e fadadas ao 

ligeiro esquecimento. Na década de 1970, O livro Para ler o Pato 

Donald de Ariel Dorfman e Armand Mattelart (2002 [1971]) tratou o 

tema quadrinhos sob o ponto de vista da análise crítica e, desde então, 

não é mais possível pensar nas hqs - infantis ou não - como simples 

leitura despretensiosa. 

  A obra, produzida durante o período do governo de Salvador 

Allende, no Chile, não procura esconder seu tom panfletário, como 

afirma Álvaro de Moya no prefácio à edição brasileira: ”Este livro tem 

que ser portanto encarado como um panfleto, uma obra sectária, 

política, parcial, esquerdista, antiimperialista e anticolonialista em seu 

bom e em seu mau sentido.” Sobre o “mau sentido” a que se refere 

Moya, poderíamos fazer apenas algumas conjecturas, como o uso 

extremamente rígido dos conceitos de super- e infra-estrutura, sem a 

devida adaptação que o objeto de estudo exigiria. Uma possível 

explicação para esta inadequação deve-se talvez a então incipiente 

pesquisa com hqs. Os erros que certamente acompanham os atos 

pioneiros, embora presentes não tornam a obra menos importante ou, 

para nos atermos à linguagem de Moya, não desabonam seu “bom 

sentido”.  
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 A partir de tópicos como “Da criança ao selvagem bonzinho” ou 

“Do selvagem bonzinho ao subdesenvolvido”, os autores traçam um 

panorama dos artifícios usados nas hqs de Walt Disney para a 

construção de uma materialidade própria. Mesmo reconhecendo que a 

ofensiva ao criador de personagens internacionalmente famosos como o 

camundongo Mickey ou o Pato Donald, Dorfman & Mattelart chamam a 

atenção para a necessidade de deslocamento do foco de análise: 

 

Não é novidade o ataque a Disney. Sempre se o rechaçou 

como propagandista do “american way of life”, como um 

caixeiro-viajante da fantasia, como um porta-voz da 

“irrealidade”. Não obstante, ainda que tudo isto seja certo, 

não parece ser esta a catapulta vertebral que inspira a 

indústria de seus personagens (...) A ameaça não é por ser 

o porta-voz do “american way of life”, o modo de vida do 

norte-americano, mas porque representa o “american dream 

of life”, o modo por que os EUA se sonha a si mesmo, se 

redime, o modo por que a metrópole nos exige que 

representemos nossa própria realidade, para sua própria 

salvação. (op.cit: 127) 

 

 A mudança entre o ser e o parecer, entre a realidade e a 

representação desta realidade é o que está em jogo. Não se trata da 

imposição de um mundo concreto, vigente em sua materialidade, mas 

sim de um Weltanschauung, uma visão de um devir, de um tipo de 

interação entre seres. O fato de que este seja dado pela via da 

representação e, mais que isso, de uma representação que se quer 

passar por natural e desprovida de segundas intenções, direcionada 

sobretudo a jovens leitores que, a partir desse esvaziamento do sentido 

histórico dos acontecimentos, naturalizam posturas políticas. Tomar a 

representação pelo real, eis o grande perigo para o qual os autores 

chamam atenção. Efetivamente a noção de uma ameaça que deve ser 

combatida é uma constante no texto e não sendo a discussão dessa 

linha de análise o nosso interesse maior, nem das inferências no que 

diz respeito aos fenômenos de recepção, vale a pena retomarmos a 

proposta dos autores em relação a uma possível alternativa para o 
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mundo Disney: “(...) não há experts em reformulação da cultura. O que 

virá depois de Disney surgirá, ou não, da prática social das massas que 

buscam sua emancipação”.(op.cit.: 134)  

 Alguns aspectos deste porvir são tratados por Umberto Eco em 

Apocalípticos e Integrados, um estudo semiológico da cultura de 

massa e dos meios de comunicação. O título se refere aos dois tipos de 

posicionamento mais freqüentes diante da chamada cultura de massa, 

termo que o próprio autor considera “genérico, ambíguo e impróprio” 

(Eco, 2000 [1964]:8). A reação do integrado, otimista, é aquela que se 

apóia na idéia de que a produção em massa alargou as fronteiras da 

cultura e que não há um movimento (imposto de cima para baixo, ou 

produzido de baixo para cima) que domine a produção e o consumo 

desta. Já o apocalíptico vê na cultura de massa a expressão da 

anticultura ou, pior que isso um estado menor, sinal inequívoco de 

uma queda. A cultura tornada produto e reproduzida em grandes 

quantidades não preserva nada das obras feitas por poucos, para 

serem apreciadas por poucos. E logo no início Eco adverte sobre a 

dificuldade de se estabelecer fielmente uma linha divisória entre estes 

dois grupos: 

 

A imagem do Apocalipse ressalta dos textos sobre a 

cultura de massa; a imagem da integração emerge da 

leitura dos textos da cultura de massa. Mas até que ponto 

não nos encontramos ante duas faces de um mesmo 

problema, e não representarão estes textos apocalípticos 

o mais sofisticado produto oferecido ao consumo de 

massa? (idem: 9) 

 

 Com a erudição que lhe é peculiar, Eco remonta às origens do 

que hoje conhecemos por produção em série, que se cruza, em 

diversos pontos com a própria história da imprensa e de textos como a 

vulgata bíblica (a Bíblia pauperum), feita não só para ser lida por um 

número maior de pessoas, mas também diferente na forma, repleta de 

desenhos que tornam o texto compreensível para qualquer audiência, 

teoria com a qual outros teóricos, como Régis Debray (1994) 

corroboram. Para Eco, esta nova versão da Bíblia é um dos exemplos 
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mais embrionários de uma produção que modifica sua linguagem, 

adaptando-se ao gosto do público, à sua capacidade receptiva. Segue-

se uma história de como a relação do público com a produção cultural 

foi sendo gradativamente concebida, seguida de perto pela tensa 

relação entre os sucessos de público, obras admiradas por um grande 

número de pessoas em oposição àquelas que agradam somente a um 

seleto grupo de iniciados. Antes de se lançar à apreciação específica de 

diferentes produções culturais, Eco apresenta sua carta de intenções, o 

que buscou realizar no decorrer do livro: 

 

(...) uma série de pesquisas possíveis (...), suscetíveis de 

fornecer elementos de discussão para um debate sobre a 

cultura de massa que leve em conta seus meios 

expressivos, o modo com que são fruídos, o contexto 

cultural em que se inserem, o pano de fundo político ou 

social que lhes dá caráter e função. (id. ib. : 67) 

 

 No capítulo que particularmente nos interessa, intitulado O Mito 

do Superman, Eco narra os episódios que ilustram bem o poder de 

persuasão das histórias em quadrinhos e a sua aproximação com 

fenômenos de penetração maciça na sociedade, como as figuras 

míticas. Casos em que “toda a opinião pública participou 

histericamente de situações imaginárias criadas pelo autor de hqs, 

como se participa de fatos que tocam de perto a coletividade” (id. ib.: 

244). 

 São casos de autores como Milton Caniff. As aventuras de seu 

personagem Terry viraram assunto de interesse militar no período da 

Segunda Guerra.  O personagem, um combatente, representava não 

somente uma fonte de entretenimento para os soldados no campo de 

batalhas, mas também um alento para suas famílias que, se não 

podiam acompanhar o dia-a-de seus filhos, ao menos poderiam ter um 

a noção aproximada do que significa lutar patrioticamente contra um 

inimigo comum. Terry chegou mesmo a receber um número de 

matrícula de aviador, enviado pela Aeronáutica norte-americana a seu 

criador. Este mesmo desenhista, ao eliminar da história a virtuosa 

Raven Sherman, teve de se pronunciar publicamente, levado por 
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enxurradas de cartas de leitores descontentes, e explicar as razões 

pelas quais havia tomado tal decisão. A morte do personagem constou 

do obituário de respeitáveis jornais e algumas universidades e escolas 

públicas respeitaram um minuto de silêncio. Caniff é apenas um 

elemento de uma longa lista de criadores cujas personagens 

despertaram toda uma gama de reações extremadas que, como nos 

faz recordar Eco, já aconteciam em séculos passados, quando leitores 

indignados escreviam aos autores de seus feuilletons favoritos lhes 

cobrando esta ou aquela atitude perante algum personagem mais 

carismático. O que há novo no caso da reação às histórias em 

quadrinhos é a forma maciça como esta se produz. Um exemplo já 

antológico desta reação é o caso passado em 1942, envolvendo o 

ministro de propaganda do Reich, J. Goebbels e F.D. Roosevelt, 

presidente dos Estados Unidos. Roosevelt conclama o Super-Homem 

para apoiá-lo na sua luta contra os nazistas. Goebbels responde: “Esse 

Super-Homem é um judeu!”. 

 A comunidade de leitores fiéis não só vibra e acompanha as 

peripécias de seus personagens como também, fenômeno mais 

recente, consome produtos nos quais estes apareçam reproduzidos ou 

que façam alusão a eles. Daí a possibilidade de serem comparados aos 

mitos.  

 

A civilização de massa oferece-nos um exemplo evidente de 

mitificação na produção dos mass media e, em particular, 

na indústria das comic strips, as “estórias em 

quadrinhos”: (...) aqui assistimos à participação popular de 

um repertório mitológico claramente instituído de cima, isto 

é, criado por uma indústria jornalística, porém 

particularmente sensível aos caprichos do seu público, cuja 

exigência precisa enfrentar. (ECO, 2000 [1979]: 244, grifos 

no original) 

 

 Essa exigência que precisa ser continuamente enfrentada, essa 

constante manobra entre uma linguagem e seu público consumidor 

imprime, por um lado, certa flexibilidade aos quadrinhos capacitando-os 

a dialogar com diversos seguimentos de público, podendo ser 
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apreciados bem longe de suas fronteiras originais, circulando 

internacionalmente com muito mais desenvoltura que outras 

manifestações culturais. Por outro lado, cria certa dificuldade para seus 

teóricos no sentido de uma classificação dentro de um gênero, com 

características fixas. A própria mobilização por parte de muitos 

desenhistas e teóricos da área em trocar a expressão “História em 

Quadrinhos” pela designação “Arte Seqüencial” indica uma tentativa de 

trazer para a área o reconhecimento já alcançado por outras linguagens 

visuais, com as quais os quadrinhos dialogam constantemente. 

Todavia, é possível encontrar nas falas de estudiosos preocupados com 

os fenômenos culturais referências diretas e indiretas às hqs enquanto 

manifestação de cultura de massa, como veremos a seguir.  

 Em 1990, o pesquisador e professor de História da Arte argentino 

radicado no México Néstor García Canclini publica Culturas híbridas: 

estratégias para entrar e sair da modernidade. Seu foco principal de 

análise recai na cultura urbana, entendida por ele como uma das 

causas principais do que atende pelos nomes de heterogeneidade ou 

multiplicidade cultural. A cidade passa a ser o laboratório de 

experiências de cruzamento entre culturas. Destes resultam os já 

conhecidos e debatidos efeitos de dissolução do homem na massa, do 

anonimato em meio à multidão. Porém, Canclini percebe que 

paralelamente a estas negatividades, constrói-se também uma 

positividade, expressa pelas comunidades periféricas, microssociedades 

dentro dos grandes espaços das metrópoles, nas quais novos vínculos 

são estabelecidos e onde novas identidades surgem. Embora não sendo 

novas, estas relações estabelecem-se na modernidade a partir de 

interesses diversos. A associação de moradores, o clube do bairro, a 

praça continuam existindo, porém esvaziados do caráter de 

representação política que possuíam em outras décadas.  

 

Em uma época em que a cidade, a esfera pública, é 

ocupada por agentes que calculam tecnicamente suas 

decisões e organizam tecnoburocraticamente o 

atendimento às demandas, segundo critérios de 

rentabilidade e eficiência, a subjetividade polêmica, ou 
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simplesmente a subjetividade, recolhe-se ao âmbito do 

privado. (2000: 288) 

 

 Esses espaços, redutos de exercício de subjetividades 

consonantes, passam a representar alternativas de tempo livre, sendo 

que este não rompe totalmente com o mundo do trabalho na medida 

em que “o tempo livre dos setores populares, coagidos pelo 

subemprego e pela deteriorização salarial, é ainda menos livre por ter 

que preocupar-se com o segundo, ou terceiro trabalho, ou em procurá-

los" (idem). Não sendo mais possível reconhecer-se na cidade, é a 

cidade, o mundo que entrará pela casa e se fará tema presente. Daí a 

importância do papel da mídia, pois é ela que penetra nas casas 

através dos jornais, dos noticiários televisivos, dos programas de rádio 

atuando na formação das subjetividades, na pauta das conversas 

familiares.  Nesse sentido, pode-se afirmar que a interação coletiva 

acontece pela absorção no âmbito privado do que é divulgado pela 

mídia. Mas o que num primeiro olhar poderia significar fragmentação e 

dispersão é visto por Canclini como uma nova forma de organização 

que não necessariamente acarretará numa perda de memória ou 

sentido histórico das comunidades: 

 

Ainda que seja esta a tendência, seria injusto não indicar 

que às vezes os meios massivos também contribuem para 

superar a fragmentação. Na medida em que informam 

sobre as experiências comuns na vida urbana (...) 

estabelecem redes de comunicação e tornam possível 

apreender o sentido social, coletivo, do que acontece na 

cidade. Em uma escala mais ampla, é possível afirmar que 

o rádio e a televisão, ao relacionar patrimônios históricos, 

étnicos e regionais diversos e difundi-los maciçamente, 

coordena as múltiplas temporalidades de espectadores 

diferentes. (2000: 289) 

  

 Dentro de sua proposta de explicar a hibridização a partir de três 

processos: “a quebra e a mescla das coleções organizadas pelos 

sistemas culturais, a desterioralização dos processos simbólicos e a 
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expansão dos gêneros impuros” (2000:284), Canclini chega às histórias 

em quadrinhos, classificando-as como um “gênero impuro”, ou seja, 

com a capacidade de transitar - assim como acontece com o grafite - 

entre a imagem e a palavra, entre o erudito e o popular, reunindo 

características do artesanal e da produção de massa.  

 

Poderíamos lembrar que as histórias em quadrinhos, ao gerar 

novas ordens e técnicas narrativas, mediante a combinação 

original de tempo e imagens em um relato de quadros 

descontínuos, contribuíram para mostrar a potencialidade 

visual da escrita e o dramatismo que pode ser condensado 

em imagens estáticas. (2000:339)  

 

 Os quadrinhos foram situados na obra bem depois da Entrada 

(introdução) e pouco antes da Saída (conclusão), dentro do que o autor 

chama de “Poderes Oblíquos”. Neste capítulo os esforços serão 

concentrados na discussão da tríade erudito – popular – cultura de 

massas. Canclini aponta para a necessidade de novos instrumentais 

que dêem conta de fenômenos como as migrações, o desemprego e os 

mercados informais. As manifestações híbridas, geradas nos pontos de 

intersecção entre o culto e o popular, que não se encaixam no que as 

ciências sociais chamam de cultura urbana, levam o teórico a concluir 

que hoje não se pode falar senão em culturas de fronteira: 

 

(...) a incerteza ou a continuidade imprevista entre os 

territórios não é uma invenção dos autores de gibis; eles não 

fazem mais que pôr em evidência uma sociedade na qual as 

fronteiras podem estar em qualquer parte. (idem: 345) 

 

 As artes se relacionam umas com as outras, de uma forma 

desterritorializada, o que amplificaria seu potencial de comunicação e 

conhecimento. E é dessa maneira “oblíqua”, enviesada, que as práticas 

culturais atuam no desenvolvimento político. 

 No caso específico das hqs, Canclini aponta o uso do tempo e do 

relato descontínuo como características mais marcantes das 

potencialidades dramáticas da linguagem. Seu estudo de caso recai 
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sobre o quadrinista Roberto Fontanarrosa e seu personagem Inodoro 

Pereyra, um gaúcho, não dos pampas, mas da mescla da literatura e da 

mídia gauchescas, cujas aventuras incluem relatos de encontros com 

personalidades históricas de várias épocas e tipos inusitados como um 

contrabandista de fronteiras. O efeito cômico vem do fato inesperado 

de o homem contrabandear não através das fronteiras, como se 

poderia supor, mas contrabandear as próprias fronteiras, ou seja, os 

marcos com os quais cidades, regiões, países, territórios são 

demarcados.  

 Ao vender balizas, barreiras, linhas pontilhadas e arames 

farpados o contrabandista desconstrói limites e chama atenção para 

dois pontos simultaneamente: 1. a impossibilidade nos tempos atuais 

de uma delimitação feita nos moldes clássicos e 2. sendo as fronteiras 

legais definidas a partir de convenções e acidentes geográficos, seriam 

elas mesmas fronteiras “falsas” e poderiam acarretar problemas, 

divergências, guerras, como os artigos defeituosos que o 

contrabandista repassa.  

 

Inodoro Pereyra e o Contrabandista de Fronteiras 

 

 Fronteiras contrabandeadas, limites imaginários por onde 

transitam pessoas, bens de consumo, manifestações culturais. Assim 

como não podemos falar senão de culturas de fronteira, também não 

há linguagem que não seja híbrida e as histórias em quadrinhos – por 

definição geradas da junção de signos verbais e visuais – teriam, por 

excelência, um lugar garantido nesta nova ordem espacial. Na opinião 

de Canclini não se trata de representar ou não essa realidade, de 

maneira realista ou fantasiosa, mas sim da interação entre a 
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representação (ou “atuação”, segundo o autor) e a ação. Considerando 

as práticas culturais – e aqui incluímos as histórias em quadrinhos – 

antes atuações que ações, conclui que a importância destas transações 

transcende a mensagem que cada uma delas possa vir a portar, 

residindo no fato destas atuações desvendarem brechas, porosidades 

da rede social de influência mútua e “tornem evidente o que há de 

oblíquo, simulado e distinto em qualquer interação” (idem:350). Mas 

para além desta disposição geral, o fato de serem formados por figuras 

e palavras traria algo de específico para a linguagem dos quadrinhos? 

 De início deve ficar claro que as hqs, embora trabalhem com o 

verbal e o visual, não o fazem segundo as mesmas proporções, sendo 

claramente perceptível a predominância da imagem em relação ao 

texto, o que confere às histórias um considerável poder de difusão. Não 

há necessidade de uma maior proficiência na língua, nem de um 

vocabulário particularmente vasto. A criança em fase pré-escolar pode 

fruí-los, bem como o adolescente ou o adulto com formação escolar 

deficiente. A história em quadrinhos pode se apoiar no texto, mas é via 

imagem que ela ganha uma agilidade que o verbal, por si só, não seria 

capaz de lhe proporcionar. 

 Essa capacidade de disseminação, a faculdade de serem 

facilmente absorvidos explicaria o porquê de os quadrinhos serem 

largamente utilizados em campanhas educativas as mais variadas. Nos 

países da América Latina serviam como meios de resistência e crítica às 

ditaduras militares e desde o final do século XIX, O Menino Amarelo,15 

uma das primeiras histórias em quadrinhos com personagem 

continuado publicada semanalmente num jornal, já contava com a 

crítica social como um de seus maiores trunfos. 

 O conjunto de características que, sob a ótica de Canclini 

tornariam os quadrinhos um gênero impuro aproxima-se do que teórico 

indiano Homi Bhabha chama de híbrido. Em O Local da Cultura, Bhabha 

(1998) interpreta a cultura como estratégia de sobrevivência. O foco de 

sua análise são os discursos pós-coloniais marcados pela questão da 

                                                 
15 The Yellow Kid, 1895, criação de Richard F. Outcault. A tira era publicada em cores no Sunday 
New York Journal e deu origem ao termo “jornalismo amarelo”, o que conhecemos como 
“imprensa marrom”, para designar a imprensa sensacionalista. (Apud MOYA, Álvaro de. História 
das Histórias em Quadrinhos, São Paulo: Brasiliense, 1993. p.17). 
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diáspora, do exílio, dos deslocamentos de todos os tipos: lingüísticos, 

históricos, geográficos. Sua tese é a de que a troca de experiências 

entre povos de culturas diversas que passam a dividir um mesmo 

espaço (coexistência mais ou menos forçada), desencadeia um 

movimento ininterrupto de construção de significados. Os híbridos daí 

surgidos não seriam uma mescla, um produto da soma de duas 

matrizes culturais, apto a traduzi-las e reinterpretá-las, um produto 

final sintético. Seriam, isto sim, signos em constante estado de ajuste, 

situados num espaço que Bhabha denomina o entre-lugar. O híbrido, 

para Bhabha, não é algo concreto, dado, mas algo ativo, um processo. 

 O hibridismo simultaneamente afirma e nega a semelhança com 

aquilo que o gerou e se afirma num outro caminho, numa linha 

fronteiriça, num local de perda de sentidos pré-estabelecidos, numa 

corda bamba, no fio de navalha que é o entre-lugar. Esta tensão 

criativa seria responsável pela recuperação do aspecto histórico e 

político da cultura (BHABHA, 1998:248) 

 

Minha passagem do cultural como objeto epistemológico à 

cultura como lugar enunciativo, promulgador, abre a 

possibilidade de outros “tempos” de significação cultural (...) 

e outros espaços narrativos (...). (idem: 257) 

 

 Espaços intervalares nos quais identidades diferenciais estarão 

sempre em negociação, rearticulando-se, redefinindo suas fronteiras. 

Segundo Bhabha, tais espaços devem ser percebidos com um futuro, 

sem que isto signifique uma origem num passado específico, que cruza 

um presente transitório para alcançar um fim previamente 

determinado. Um futuro que só existe enquanto questão aberta, 

situado num entre-tempo. “O entre-tempo descerra este espaço de 

negociação entre fazer a pergunta para o sujeito ‘em torno’ do 

nem/nem do terceiro locus.” (id. ib.) 

 Local de tensão, de negociação que nos remonta a Walter 

Benjamin, e suas reflexões a respeito da historiografia materialista. Ao 

contrário do que o historicismo fazia supor, a história - os eventos 

passados e a maneira como estes são descritos - tal como a 
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conhecemos, não é um relato de um caminho ascendente que culmina 

com a democracia burguesa, mas apenas um dentre os possíveis 

desdobramentos que os eventos passados comportavam. Essa maneira 

de lidar com o tempo histórico acarreta uma postura invariavelmente 

crítica em relação à construção do perfil deste passado que resultou no 

presente específico que vivemos. 

 O entre-tempo e o entre-lugar de Bhabha e o movimento de vai-

e-vem, de distanciamento e proximidade pelo qual Benjamin descreve a 

relação presente-passado, remete-nos ao papel que Canclini atribui aos 

quadrinhos, quando afirma que a importância das relações culturais no 

desenvolvimento político se dá justamente neste espaço da mediação, 

das vias diagonais de gerência de conflitos: 

 

Quando não conseguimos mudar o governante, nós o 

satirizamos (...). Ante a impossibilidade de construir uma 

ordem diferente, erigimos nos mitos, na literatura e nas 

histórias em quadrinhos desafios mascarados. A luta entre 

classes ou entre etnias é, na maior parte dos dias, uma luta 

metafórica. Às vezes, a partir das metáforas, irrompem lenta 

ou inesperadamente práticas transformadoras inéditas. 

(CANCLINI, 2000:349) 

 

1.2 A interface hqs - cinema: uma relação entre iguais? 

 

 As características distintivas da linguagem das hqs fazem com 

que estas sejam capazes, dentro de seus limites, de representar 

coisas: paisagens, animais, pessoas, ruas, cidades, planetas, galáxias, 

mas não só isto. Representam também a si mesmas, enquanto 

linguagem, esboçando seus limites a partir da interação com outras 

linguagens. Dentre estas, o cinema possui uma posição privilegiada, 

por trabalhar igualmente com o signo visual e, assim como os 

quadrinhos, se impor enquanto linguagem via hibridização, 

combinando imagens seja com o signo verbal, através das legendas 

(que apareciam nas telas dos filmes mudos, alinhavando a história e 

continuam presentes descrevendo, por exemplo, passagens de tempo), 

seja com o sonoro, por meio da gravação das falas dos atores. A 
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maneira como cada uma destas linguagens se utiliza do denominador 

comum proporcionado pela imagem será o ponto de partida para uma 

discussão sobre a interface entre hqs e cinema. 

 A distinção mais comum que se costuma fazer entre as 

linguagens é que enquanto o cinema aprisiona uma imagem em 

movimento, congelando-a, para depois, via reprodução (projeção de 

um determinado número de fotogramas por minuto) restituir-lhe a 

dinâmica; as hqs, por sua vez, criam imagens que buscam, via 

recursos gráficos, dar a impressão de movimento.  

 O quadrinista Scott McCloud (2005), em seu livro Desvendando 

os Quadrinhos, afirma a respeito do cartum que este, ao deixar de lado 

a pretensão de um detalhismo fiel ao real, acentua a essência do que 

se deseja representar. A imagem assim gerada seria detentora de um 

potencial universalizador muito maior que uma foto, por exemplo. A 

fotografia de uma determinada pessoa me fará lembrar dela mesma e 

talvez de umas duas ou três outras que conheço e que guardam 

semelhanças físicas com aquela retratada. Todavia, ao observar uma 

figura como esta...    

 

 

 

tenho certeza de ver um rosto. Qualquer rosto, de qualquer pessoa, de 

qualquer idade, proveniente de qualquer país. A universalidade desta 

imagem é algo impossível para as artes realistas. Mas será que apenas 

os quadros, formados pelos traços que caracterizam os personagens e 

os textos das figuras, sob a forma tanto de balões inseridos no texto 

como de legendas, conseguem, por eles mesmos, contar uma história? 

Em outras palavras: o que é uma história em quadrinhos? 

 Para McCloud, as tentativas de se definir quadrinhos estão 

fadadas ao fracasso, visto que estes ainda estariam em pleno processo 

de evolução. Pode-se afirmar, porém, que as hqs estão sujeitas aos 

seis passos comuns ao processo de criação de qualquer obra: 

1º. Idéia/Objetivo: o primeiro impulso.  

2º. Forma: como a idéia será expressa, que forma ele terá (livro, 

disco, ensaio, cartum etc.). 
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3º. Idioma: não a língua em que será escrita, mas o gênero da obra. 

4º. Estrutura: o que será incluído, o que ficará de fora, como será a 

composição da obra. 

5º. Habilidade: que competências serão necessárias para a execução 

da obra.  

6º. Superfície: acabamento. 

 O teórico Moacy Cirne, por sua vez, nos apresenta uma outra 

definição: 

Quadrinhos são uma narrativa gráfico-visual, 

impulsionada por sucessivos cortes (...). O lugar 

significante do corte (...) será sempre o lugar de um 

corte espácio-temporal, a ser preenchido pelo 

imaginário do leitor. (CIRNE, 2000: 23) 

 

 Tomando como exemplo as histórias do Chico Bento, esse efeito 

pode ser percebido da seguinte maneira: quando, num quadro, um 

personagem aponta sua espingarda de sal para o pequeno ladrão de 

goiabadas e, no outro quadro, vê-se um menino correndo, tenho de 

completar esse vácuo, esse espaço em branco com a imagem do 

disparo, a carga de sal atingindo o menino, provavelmente um grito de 

dor, seguido da queda do garoto. Só depois de cumprida toda essa 

seqüência de movimentos acontece efetivamente o que vemos: a fuga. 

O que não está lá, o que não foi desenhado, está tão presente que 

posso passar para o quadro seguinte e continuar compreendendo a 

história, sem problemas.  
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O Continuum Virtual 

 

 Não se deve confundir este corte com a borda ou a moldura do 

quadrinho. O quadrinho entendido como uma imagem capaz de 

provocar uma resposta no espectador, conforme afirma McCloud, 

definição que se aproxima daquela do signo, nos moldes de Peirce 

(2000), ou seja, algo que diria alguma coisa a alguém,16 existe mesmo 

que não haja um traço preto delimitando claramente as suas bordas, 

suas margens. A margem do quadrinho e o corte são duas coisas 

diferentes e, basicamente, porque a margem (o traço que emoldura o 

quadrinho) delimita, encerra o estático (o que está dentro do 

quadrinho); enquanto o corte anuncia o movimento que, a essa altura 

sabemos, acontece fora do quadrinho.  

                                                 
16Peirce definia o signo como sendo algo que representa alguma coisa para alguém, constituído a 

partir da relação de três elementos: representamen (o signo em si), objeto e interpretante (que 

não é o intérprete, mas sim o resultado do que o signo produziu na mente do intérprete).   
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 Alguns autores de arte seqüencial, dentre eles Mauricio de 

Sousa, lidam com o lado lúdico da relação margem/corte através da 

metalinguagem. Personagens lançados em situações extremas 

(corridas, brigas, perseguições) ou quando querem queixar-se com 

seus criadores, tentam escapar segurando-se, rompendo ou passando 

por baixo da margem do quadro, “interrompendo” a narrativa, 

saltando do mundo da revista para o “mundo real”. O recurso da 

história dentro da história é também usado para o gerenciamento do 

vetor tempo nas hqs, como veremos mais adiante.   

 Sobre esta possibilidade de imprimir movimento a imagens 

estáticas, sem a interferência de nenhum recurso externo, discorre 

Umberto Eco (2000), a partir da pesquisa da socióloga francesa Evelin 

Sullerot com fotonovelas, as quais estão dispostas graficamente 

segundo o mesmo esquema das hqs, a saber, a partir de quadros 

justapostos que observados seguindo-se uma direção pré-determinada 

contam uma história: 

(...) numa pesquisa de opinião feita sobre a capacidade 

de memorização de uma fotonovela, tornou-se patente 

que as leitoras submetidas ao teste recordavam cenas 

que de fato não existiam na página, mas resultavam 

subentendidas pela justaposição de duas fotografias. 

Sullerot examina uma seqüência composta de dois 

quadros (pelotão de execução disparando, condenado 

caído no chão), referindo-se aos quais, os sujeitos 

falavam longamente de uma terceira imagem (condenado 

enquanto caía). (ECO, 2000, p.147) 

 

 Ou seja, o observador, gera uma imagem virtual a partir de uma 

imagem real, conferindo movimento ao todo. A esta capacidade dá-se o 

nome de continuum virtual. O continuum virtual, alimentando-se de 

algo que é a sua negação (o não-visual impulsionando a narrativa 

visual), aponta para uma característica dos quadrinhos que não aparece 

de maneira tão clara, tão determinante em outras linguagens. 

Tomemos como exemplo a literatura. Decerto poderíamos pensar: “Mas 

na literatura há igualmente o escrito e o não-escrito.” Sim, mas se 

ocorre que, a partir do escrito, posso construir todo um banco de dados 
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sensorial (cenários, fisionomia dos personagens, timbres vocais etc.), 

mais ou menos acessório para a continuidade da história, mais ou 

menos interessante, conforme a minha imaginação, não há como negar 

que isto acontece sempre a partir do escrito, dos caracteres impressos. 

Ou seja: é o texto que me permite ir além do próprio texto e não o 

espaço em branco entre cada palavra, cada linha. Poderíamos escrever 

sem pausas, unindo as palavras umas às outras. Isto dificultaria um 

pouco a leitura, criaria um todo interessante esteticamente, mas a 

história contada seria a mesma, assim como as inferências que o 

paciente leitor desta história poderia fazer. Por outro lado, nos 

quadrinhos, para que a narrativa visual exista, ela terá 

necessariamente que lançar mão da sua negação, do não-visual. 

 Tentativas de rompimento da relação entre o impresso e o não 

impresso, entre a palavra dita e a presumida, não são uma raridade na 

literatura, nem constituem uma prática recente. A maneira de se 

escrever poesia, surgida no início do século XVII, suprimindo a última 

sílaba da última palavra de cada verso, atribuída ao poeta sevilhano 

Alvarez de Soria e retomada por Cervantes em uma das muitas falsas 

dedicatórias do primeiro livro da obra Dom Quixote (2003 [1605], p.19) 

é um belo exemplo desta busca de completar o sentido da palavra 

escrita pelo que lhe falta, pelo espaço em branco. Contudo, uma 

segunda observação nos alerta para o fato de que se trata de um “falso 

ausente”, uma vez que a palavra está praticamente completa. O que 

falta, o que é preciso completar é bastante pontual, tem que ser uma 

determinada sílaba e só ela, ao passo que nos quadrinhos a lacuna a 

ser preenchida é muito maior, mais cheia de possibilidades. Além disso, 

esta maneira de se escrever versos é opcional, é a variação de um 

modelo, já o corte nos quadrinhos é uma regra. 

 Outra característica marcante da imagem gerada via continuum, 

apesar de ser criada no interior da minha mente (fenômeno 

individual), será também coletiva, pois vários observadores gerarão 

imagens de igual conteúdo. Exemplificando com as imagens citadas 

por Sullerot: ao observar a primeira imagem (pelotão) e a terceira 

(homem caído no chão), nenhum espectador se recordará de uma 

figura de um homem comendo ou dançando. O continuum que cabe, 
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que se encaixa nestas imagens, tem de ser o do homem caindo. Esta 

imagem que não está em lugar nenhum, no entanto, está em todos 

que observam a série. Eco entenderá essa previsibilidade como uma 

“falha” comunicativa, uma supressão de redundância que em nada 

altera ou melhora a capacidade informativa do conjunto. “É, em suma, 

como um telegrama que comunique (eliminando toda a redundância) 

que o Natal cairá no dia 25 de dezembro” (idem). Apesar de ter a sua 

graça, a afirmação de Eco é um tanto quanto injusta, pois reduz o 

continuum a uma informação desnecessária (mesmo sem o telegrama, 

saberíamos que o Natal não cai em outra data, senão no dia 25 de 

dezembro). O continuum não nos oferece algo que já sabemos, ao 

contrário possibilita que o sabido, o que se vê, gere uma informação 

nova, previsível, sim, mas não banal nem desprezível. O continuum 

em si não é, de fato, responsável pelo ato de comunicação completo, 

mas é ele que permite que esse ato se processe. Em outras palavras, é 

através do continuum que a história flui, é ele que introjeta movimento 

numa série de imagens estáticas.  

 Visto dessa maneira, o efeito do continuum nas hqs seria o 

paralelo do plano-seqüência do cinema. Ambos representam, nestas 

linguagens, um mínimo denominador comum significante. Antes deles 

o que temos é apenas um quadro (e não uma história em quadrinhos) 

ou, no caso do cinema, no máximo uma cena, mas não um filme. E, no 

entanto, mesmo desempenhando funções semelhantes, continuum e 

plano-seqüência são opostos no que diz respeito à maneira como lidam 

com o espaço vazio do corte: como vimos, o continuum se apropria do 

corte, preenchendo-o com um movimento virtual. Já o plano-seqüência 

foge do vazio, e busca minimizar os efeitos do corte através da 

montagem. 

 A montagem, por sua vez, é um outro aspecto da produção que 

há muito tempo intriga os diretores. O cineasta russo e teórico da 

linguagem cinematográfica Sergei Eisenstein, via a montagem como a 

alma dos filmes e defendia que o sentido da obra não estava nas 

cenas, e sim no encadeamento entre elas. Alfred Hitchcock outro 

cineasta referencial, chegou a fazer experiências de supressão da 

montagem, rodando um filme inteiro (Festim Diabólico, de 1948) com 
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apenas oito cortes - o negativo tinha de ser trocado a cada dez 

minutos -, que tentou disfarçar. Hitchcock, porém, após essa 

experiência passou a seguir o lema de Eisenstein de que “cinema é 

montagem”. A tecnologia de filmagem digital permite que o contrário 

dessa afirmativa seja verdadeiro, ou seja, que um filme de longa 

metragem seja rodado em um único plano-seqüência, como o filme 

Arca Russa, do diretor Alexandr Sukurov (2002). O filme foi todo 

filmado em um dia e sua única cena dura 96 minutos. Ao ser indagado 

sobre os motivos de sua opção pela falta de cortes, o diretor 

respondeu: “Para tentar não manipular tanto o olhar do espectador 

como nos filmes com montagem”17 e se pensarmos em outros 

elementos dos quais se lança mão durante a feitura de um filme, tais 

como o enquadramento das imagens, o movimento da câmera, os 

ensaios antes das filmagens, teremos uma idéia da manipulação que 

Sukurov tenta evitar.  

 Enquanto no cinema o continuum é dado por um elemento 

externo, um projetor, que pode inclusive alterar a velocidade dos 

quadros e que delimita, em última instância, o tempo da narrativa, nas 

hqs esse continnum está relacionado ao tempo de leitura da história. 

Um tempo que, embora aparentemente determinado pelo leitor, 

precisa seguir um ritmo, caso contrário a compreensão da narrativa 

pode ser prejudicada pois, ao ler uma hq, se existe o interesse em 

compreender a história e não apenas em admirar cada quadro, há um 

certo limite de tempo de observação a ser respeitado. Não posso 

demorar-me, digamos, um dia inteiro apreciando um só 

enquadramento, sob pena de não mais entender a história (a lacuna a 

ser preenchida entre o último quadro desta página e o primeiro da 

próxima vai se tornar cada vez maior e mais dificultoso seu 

preenchimento). Esse tempo de leitura é o tempo extrínseco do 

quadrinho, que não pode ser definido precisamente, não é marcado 

pelo tempo da projeção, como é o caso do filme no cinema, porém faz-

se sentir perfeitamente, de maneira tão concreta quanto o tempo de 

projeção de um filme:  

                                                 
17(em entrevista à Revista Época, disponível no sítio eletrônico: 
http://revistaepoca.globo.com/Epoca/0,6993,EPT487433-1661,00.html) 
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Pode se organizar psicologicamente em função de um 

dado agrupamento de imagens (...) ou mesmo de um 

agrupamento de cores (...). Os quadrinhos, por uma 

exigência semiótica, impõem uma leitura dinâmica e 

simultânea. (CIRNE 2000:150, grifo no original) 

 

 Pois bem, até aqui, as diferenças indicam um caminho comum: 

ambas trabalham com imagens que, através de estratégias diversas, 

passam ao observador, em maior ou menor grau, a impressão de 

movimento, mas este é apenas o primeiro passo rumo ao objetivo 

maior almejado por ambas as linguagens: narrar, contar uma história. 

Para tanto, o filme assim como as hqs precisam ordenar suas imagens 

de um modo bastante específico. Vejamos primeiramente como isto 

acontece nas hqs. 

 

 

 

O impasse do tempo 
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 Via de regra, a leitura da página de uma história em quadrinhos 

acontece segundo os padrões ocidentais, começando pela primeira 

linha no alto da página, da esquerda para a direita. Os seja, como 

faríamos com qualquer texto escrito em prosa.18 Alguns desenhistas, 

como o recentemente falecido italiano Guido Crepax, sobretudo em 

sua Valentina buscam romper com essa leitura guiada ao explorarem 

ao máximo o uso não-linear do que Cirne (1975, 2000) chama de 

blocos significacionais: “uma área da página onde a relação entre os 

quadros fosse de tal modo expressiva que ela passaria a determinar a 

ação significante da narrativa e, em conseqüência, a da leitura.” 

(CIRNE, 1975: 61-62) 

 O bloco significacional pode indicar uma leitura linear segundo 

os padrões ocidentais, de cima para baixo, a partir do lado esquerdo 

da página, na qual a história é seguida da mesma maneira que se 

seguiria um texto, mas pode também apontar para caminhos outros, 

como no exemplo retirado da obra Valentina, de Guido Crepax. 

Verifica-se aqui uma tentativa de rompimento com a linearidade da 

narrativa e, conseqüentemente, do próprio continuum virtual, posto 

que este se desenvolve a partir de uma linha contínua de tempo. A 

seqüencialidade dos quadros é determinada por outros parâmetros que 

não o da necessidade de se contar uma história. São experiências mais 

ousadas, propostas por desenhistas que estão dispostos a provocar os 

limites da arte seqüencial, a ver até onde uma hq pode fragmentar-se, 

até tornar-se uma poética visual em estado puro. Embora levem a 

resultados deveras interessantes do ponto de vista semiótico, 

correspondem a exceções que confirmam a regra da linearidade 

narrativa nas hqs.  

 Trabalhos como os de Crepax tendem a guiar o olhar numa 

direção tradicional. Outras leituras permanecem como possibilidades 

em aberto, caminhos alternativos que o olhar poderá traçar como num 

exercício complementar. No cinema, curiosamente, esse ordenamento 

das imagens remete-nos, num primeiro momento, ao universo das 

hqs, uma vez que o roteiro, antes de ser filmado, será esquematizado, 

                                                 
18O mangá, modelo japonês de histórias em quadrinhos, inverte a orientação de leitura. A história 
se inicia na última página e deve ser lida “de trás para frente”.  
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representado graficamente por um story board, no qual cada cena é 

desenhada quadro a quadro, da maneira que deverá aparecer na tela, 

com os enquadramentos e movimentos de câmeras desejados, ou 

seja, já com a sugestão de como a leitura dessas imagens deverá ser 

feita. Após este estágio embrionário, durante o qual o futuro filme já 

existe, mas apenas enquanto hq, as cenas do story board, uma vez 

filmadas organizam-se em um plano-seqüência, a unidade “mínima 

significante da linguagem cinematográfica” (CIRNE, 2000:142). E se o 

bloco significacional apontava quase sempre numa direção linear, o 

plano-seqüência, por outro lado, pode ser longo, curto, cheio de 

cortes, avançar no tempo cronológico ou nele retroceder, enfim, uma 

infinidade de recursos que desvendam, por sua vez, uma série de 

possibilidades narrativas.  

 Outro elemento de composição de imagens, a cor também 

desempenha, segundo Cirne (2000:150), um papel de gerenciador de 

blocos significacionais, acentuando aspectos da história, compondo um 

estilo e está, deve-se ressaltar, intrinsecamente ligada à evolução da 

indústria gráfica. 
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Blocos significacionais de Valentina 

 

 Num primeiro momento esta afirmação pode parecer estranha, 

uma vez que a maioria das hqs, durante sua fase de produção, 

apresentam peculiaridades quase artesanais. A imagem de cada 
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quadrinho surge aos poucos, passo a passo, como uma pintura: 

primeiro o desenho, o contorno, a profundidade, e assim por diante. O 

que equivale a dizer que a imagem que se observa numa hq talvez 

tenha sido alterada um sem número de vezes até adquirir a feição que 

nos é oferecida e, no que diz respeito à confecção apresenta uma 

dinâmica de criação artística semelhante à linguagem das Belas-Artes. 

É, porém, ao nível da veiculação que os quadrinhos mais se aproximam 

de outros produtos da indústria cultural. Vendidos diretamente por seus 

desenhistas, ou através de agentes a jornais e revistas, os quadrinistas 

precisam seguir as normas de editoria que lhe são impostas. 

  Autores como o norte-americano Bill Watterson, criador da 

famosa tira Calvin e Haroldo (1985), que preferem não colorir seus 

desenhos, são muitas vezes obrigados pelos jornais a adicionar cor, 

pelo menos em determinados dias, ou precisam ceder a essa exigência 

para edições impressas especiais. Sobre essa exigência afirma 

Watterson: 

 

 As tiras dominicais também precisam ser coloridas. 

Esta é uma tarefa que toma tempo e é um tanto 

tediosa, mas a cor é uma parte integral das minhas 

tiras dominicais, portanto eu acho que é importante 

escolher todas as cores eu mesmo. (Coleções 

estrangeiras do meu trabalho algumas vezes são 

recoloridas, e os resultados raramente me agradam).19  

 

 Alguns países, como os Estados Unidos da América 

desenvolveram estratégias de negociação junto aos veículos de 

distribuição de hqs. Os chamados syndicates, entretanto, constituem 

prática pouco comum no Brasil, onde o próprio desenhista negocia os 

direitos de publicação diretamente com a editora ou jornal. Casos 

como o de Mauricio de Sousa que, pelo prestígio alcançado dentro do 

país, consegue negociar com certo grau de liberdade com as editoras e 

jornais por onde suas histórias circulam, são raros e, mesmo Sousa, 
                                                 
19 WATTERSON, B. Os quadrinhos em transição. in Os dez anos de Calvin e Haroldo. Texto 

disponível no sítio eletrônico:  

http://www.kazaeruazine.hpg.ig.com.br/quadrinhos/textos/Bill_meets_jana.htm 
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quando se arrisca a lançar suas histórias em outros países precisa se 

submeter às rígidas regras dos mercados editoriais (Sousa, 2000:55-

57). Hqs infantis, por exemplo, devem utilizar preferencialmente cores 

berrantes, de forte apelo visual. Dorfman & Matellart chamam a 

atenção para o fato de que dentro de uma mesma história objetos 

mudam de cor de quadro para quadro, o que atribuem à necessidade 

de se imprimir um ritmo, uma passagem de tempo à vida fora do 

Tempo dos personagens de hq. “Esta troca de ambiente conservando a 

substancialidade e a rigidez das coisas (...) é o correlato da novidade 

tecnológica. Tudo se move, mas nada muda” (2002: 105-106). As 

cores dos objetos mudam, os objetos não. A forma parece alterar-se, o 

conteúdo permanece. A aparência da passagem de tempo se impõe a 

uma realidade estática, na qual os personagens parecendo transitar, 

permanecem incrustados.   

 Por sua vez, a maior parte dos quadrinhos voltados para o 

público adulto, bem como os quadrinhos eróticos e os chamados 

udigrudi20 costumam adotar o preto-e-branco como marca registrada, 

tanto pela redução de custos, quanto por uma proposta de valorização 

do desenho, do traço, pelas possibilidades de criar nuances mais sutis, 

construindo uma estética visual própria, diferenciada daquela 

normalmente explorada pelas publicações estabelecidas na área. E se 

o uso da cor nos quadrinhos não costuma agradar seus criadores, a 

utilização da cor no cinema não foi menos controversa. 

                                                 
20 Udigrudi é a versão aportuguesada da palavra inglesa underground. Designa quadrinhos 

produzidos com baixo orçamento e veiculados fora dos jornais e grandes editoras, distribuídos 

muitas vezes de mão em mão. 
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Calvin e Haroldo, de B. Watterson 

 

 

 A preocupação com a utilização da cor já se fazia presente desde 

a origem da linguagem, através da pintura à mão dos fotogramas 

positivos, que receberiam o nome de colorizados. No entanto, o 

processo até o colorido (filmes realizados com fotogramas sensíveis às 

variações cromáticas) foi longo, sinuoso e em muito se distanciou de 

inquietações meramente estéticas. 

 As primeiras tentativas bem sucedidas de utilização de um 

processo industrial de fotogramas sensíveis à cor foram obtidas nos 

EUA pela Technicolor21, na década de 1930 e vieram cercadas de 

dúvidas a respeito das conseqüências que trariam para as audiências. 

Seria possível para o espectador prestar atenção no enredo, nos atores 

e nas cores simultaneamente? Não seriam estas últimas responsáveis 

por uma distração que acabaria resultando numa incompreensão do 

filme? A solução encontrada para aplacar as suspeitas levantadas pelo 

uso da cor foi bastante curiosa.  A empresa desenvolveu uma espécie 

de manual de instruções para uso de cores e os diretores de fotografia 
                                                 
21 Conforme Carlos Ebert: “O nome Technicolor era uma homenagem dos fundadores da 
empresa; Herbert Kalmus, Daniel Comstock e Burton Wescott ao MIT, Massachusetts Institute of 
Technology, onde tinham se formado.” Íntegra do artigo disponível no sítio eletrônico: 
http://publique.abcine.org.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=215&sid=5 
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precisavam passar pela supervisão da Technicolor, bem como outros 

setores da produção ligados ao uso das cores, como a cenografia ou os 

figurinos. As regras básicas definidas pelo laboratório diziam respeito, 

em linhas gerais, ao uso das cores quanto: 

• ao tipo de sentimento que elas poderiam despertar, de acordo 

com preceitos há muito conhecidos pelas Belas-Artes (cores 

quentes como o vermelho e o amarelo ligadas à paixão e a 

atividade, enquanto os tons de azul e verde evocariam o 

repouso, a frieza e a solidão); 

     

• à verossimilhança: as cores na tela deveriam não só respeitar 

seus correlatos naturais, como também estabelecer com eles 

uma relação de proximidade. Assim sendo, uma árvore deveria 

ser verde e o céu azul, mas não um verde saturado, nem um 

azul puro e sim nuances, mais agradáveis aos olhos; 

 

• à interação com o enredo: cores quentes e com maior grau de 

saturação estariam restritas aos protagonistas e elementos 

mais importantes da narrativa, enquanto os personagens 

menos importantes da trama deveriam ser tratados com tons 

neutros, próximos às cores do cenário; 

 

• à justaposição de cores muito contrastantes: o uso de 

elementos de cores fortes e contrastantes deveria levar em 

conta as movimentações em cena, de maneira a serem evitadas 

combinações cromáticas tão fortes que distraíssem o 

espectador. 
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Pôster de La Cucaracha, 1934 

 

 Apesar de tratar-se de um musical de apenas vinte minutos, o 

sucesso de público e crítica da produção de 1934, La Cucaracha, 

dirigida por Lloyd Corrigan, ajudou a convencer os estúdios  de 

Hollywood acerca da viabilidade dos filmes rodados em Technicolor e 

os possíveis receios residuais quanto às possibilidades de se contar 

uma história em longa metragem com a utilização do recurso da cor, 

foram sepultadas definitivamente em 1939, com o lançamento de E o 

Vento Levou. Dentre as dez premiações que o filme recebeu na 

cerimônia do Oscar, além da estatueta por melhor fotografia, foi 

concedido um prêmio especial ao desenhista de produção William 

Cameron Menzies pelo uso da cor no desenvolvimento de uma 

atmosfera dramática. Era o início da primazia da cor no cinema. 

 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
DE JECA A BENTO: 

IDENTIDADE NACIONAL NOS QUADRINHOS DE MAURICIO DE SOUSA 
 
 

   58

 

Pôster de E o Vento Levou, 1939 

 

 Quase três décadas depois, o cineasta Andrei Tarkovsky, em 

entrevista concedida a Maria Chugunova para a revista To the Screen, 

em 12 de dezembro de 1966,22 considera a cor uma “jogada 

publicitária” dos estúdios e afirma nunca ter visto um filme que usasse 

a cor de forma a justificá-la como elemento dramático. Tarkovsky 

argumenta que, na vida diária, a apreensão dos objetos que nos 

cercam não passa em primeira instância por uma consciência da cor, 

por isso os filmes em preto-e-branco seriam mais fiéis à realidade, 

uma vez que as ligações estabelecidas com pessoas, objetos e 

cenários se constituiriam por outras vias que não a cromática: 

 

O filme colorido usa como princípio os preceitos estéticos 

da pintura, ou da fotografia em cores. (...) tudo muito belo 

e muito irreal (...). Num filme preto-e-branco não há a 

sensação de algo supérfluo e o espectador pode assistir ao 

filme sem ter sua atenção distraída pela cor. Desde seu 

                                                 
22Disponível no sítio eletrônico: 
http://www.ucalgary.ca/~tstronds/nostalghia.com/TheTopics/On_Color.html 
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nascimento, o cinema vem se desenvolvendo não de 

acordo com sua vocação, mas simplesmente de acordo com 

idéias comerciais. 

 

 Já o cineasta e teórico Sergei Eisenstein, apesar de não se opor 

diretamente ao uso da cor, negava a idéia de que estas pudessem 

apresentar, naturalmente, este ou aquele significado intrínseco. Os 

significados das cores seriam historicamente construídos, politicamente 

difundidos. Assim sendo, dependendo do grupo cultural em questão, é 

possível usar branco ou preto para expressar tristeza e luto. 

Associações genéricas não deveriam, portanto, serem aceitas como 

naturais, embora possamos afirmar que na natureza as cores gerem 

significados: 

 

 Podemos dizer sem medo de nos contradizermos que 

existem relações puramente físicas entre som e vibrações 

de cor. Mas pode-se dizer também, de modo igualmente 

categórico, que a arte tem pouquíssimo em comum com 

tais relações puramente físicas. (2002 [1929]: 92) 

 

 

Outro ponto a ser ressaltado na relação entre as linguagens do 

quadrinho e do cinema seria o caráter de arte coletiva normalmente 

associado ao cinema versus a individualidade, a solidão do processo de 

criação de uma hq. 

 O processo de construção de um filme, da concepção à 

distribuição, envolve quase que necessariamente – aqui compreendida 

a grande maioria das produções de cinema, salvo exceções, sobretudo 

na área de vídeo, que, eventualmente podem ser criadas e executadas 

por um único artista. As hqs, por sua vez, necessitam, basicamente, 

de um desenhista e lápis e umas tantas folhas de papel. Desse caráter 

coletivo do cinema decorre uma vulnerabilidade muito maior do 

cinema às leis da indústria cultural. Que história será contada e como 

e onde, tudo depende muito mais de recursos e aprovações de 

terceiros do que no caso dos quadrinhos. Estes, no entanto, apesar de 

gozarem de uma maior liberdade, especialmente no que diz respeito à 
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fase de confecção, estão igualmente sujeitos a duras regras de 

mercado quando se trata da distribuição.  

 Durante a década de 1910 o crescente sucesso das hqs junto ao 

público levou à criação, por parte de um executivo do ramo jornalístico 

- William Hearst, proprietário do New York Journal - do King Feature 

Syndicate, que passou a centralizar e controlar a distribuição das 

histórias. Publicar tiras significava um número maior de jornais 

vendidos e, conseqüentemente, mais patrocinadores e mais lucros. Na 

esteira do King Feature surgiram, majoritariamente nos Estados 

Unidos, muitas outras destas agências distribuidoras de hqs para 

jornais e revistas. A partir de uma fórmula simples - a de vender 

barato para lucrar no atacado, possível devido à grande quantidade da 

oferta, os syndicates foram, em grande parte, os responsáveis pela 

ruína de vários mercados locais. Incapazes de venderem seus 

trabalhos para os jornais (uma vez que estes podiam adquirir hqs 

norte-americanas por preços consideravelmente mais baixos), muitos 

desenhistas abandonaram o ofício ou optaram por linhas menos 

convencionais, que levariam aos chamados quadrinhos alternativos, 

nos quais é possível encontrar temas como sexo, drogas e violência, 

tratados com apuro gráfico-visual. Ironicamente, seriam estes mesmos 

autores até então alternativos que salvariam os syndicates da grande 

crise na qual estes se encontravam devido ao crescente desinteresse 

em relação aos modelos tradicionais das hqs. 

 Podemos afirmar, portanto, que desde sua afirmação enquanto 

linguagem os quadrinhos estiveram ligados à idéia de uma diversão 

popular, de massas. Outra foi a origem do cinema, como bem 

demonstra um episódio ocorrido em 1896 - equivale a dizer apenas um 

ano após a primeira apresentação pública do cinematógrafo no Grand 

Café de Paris -, quando um funcionário da Lumière, ao presenciar um 

acidente em São Petersburgo durante a coroação de Nicolau II, 

registra o ocorrido em sua câmera, inaugurando uma nova forma de 

jornalismo (Toulet, 2000). A febre de aventureiros dispostos a 

registrar tudo o que pudessem captar em suas câmeras, carregadas 

em trens, balões, em viagens pela Europa e pela América, aponta 
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igualmente na direção de uma busca de outras funções para o cinema, 

que não apenas o entretenimento. 

 Vale repetir que estamos tratando aqui das hqs enquanto 

linguagem estabelecida e daí ser possível tratar este paralelo com o 

cinema, visto que ambos, a partir desta perspectiva, seriam inventos 

do final do século XIX. E partindo sempre desta contemporaneidade, 

podemos ainda afirmar que o suporte de cada uma dessas linguagens, 

ao mesmo que lhes aproxima, uma vez que ambas utilizam-se de 

inovações técnicas típicas das modernas sociedades industriais, lhes 

confere certa distância, pois se uma hq, depois de pronta, já pode ser 

lida, o filme precisa ainda de um tipo de projetor, de um aparato 

técnico que permita a sua reprodução e, somente então, sua fruição. 

 E o que dizer do intercambiamento dos produtos gerados por 

estes diferentes suportes? Em outras palavras: quando um filme é 

transposto para a linguagem dos quadrinhos, ou um quadrinho é 

filmado, o que se modifica? Para tentarmos chegar mais próximos a 

esta indagação, passemos primeiramente à outra: o que sentimos 

diante de uma imagem? Susan Sontag (2003) tenta responder a esta 

pergunta, centrando o foco de sua análise nas imagens de guerra e 

atrocidades em geral. Pelo menos do ponto de vista do que se admite 

em público, imagens de extermínio suscitam dor, medo, vergonha, 

pavor, pânico. Sontag vai além e, considerando desde pinturas sobre 

invasões e batalhas até recentes filmes de guerra, afirma que talvez 

também haja um tanto de prazer mórbido, êxtase, catarse pessoal 

envolvidos no voyeurismo que exercemos como observadores de uma 

foto de guerra. Apesar de sermos permanentemente bombardeados 

por elas, desde o despertar até o final do dia, mesmo sendo impossível 

escapar delas, as imagens ainda nos prendem, nos enlaçam e basta 

pararmos diante de uma delas, saltando do rápido exercício inscrito no 

verbo olhar, para a contemplação exigida pelo verbo ver para que 

minha ação passiva se desdobre num leque de possibilidades ativas, 

interpretações, sensações que não são somente geradas pela imagem 

que observo, mas através da interação entre mim e a imagem. 

 Voltando ao nosso tema, o que se constata é que essa interação 

entre observador e imagem será, em grande parte, determinada não 
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só pelo tipo de imagem que se observa (se desenhada ou projetada, se 

a cores ou em preto-e- branco), mas também pela mídia que lhe serve 

de suporte. Tomemos como exemplo o que poderíamos chamar de 

“vai-e-vem” entre as linguagens do cinema e dos quadrinhos: filmes 

baseados em personagens de hqs e, inversamente, hqs que surgem 

após um grande sucesso cinematográfico. O primeiro caso gera, via de 

regra, uma certa polêmica. Os fãs dos personagens gráficos muitas 

vezes não aceitam a transposição de seus heróis para seres de carne e 

osso e, mesmo quando um lançamento é ansiosamente aguardado, 

comentários ácidos costumam suplantar os elogios. Ao contrário, a 

quadrinização de um herói do cinema, acontece de forma muito 

discreta. Trata-se, na verdade, quase sempre de uma personagem de 

filme de animação, ou seja, um desenho animado que vira desenho 

“estático” e segue vivendo suas aventuras no papel. É possível ainda 

que um personagem de carne e osso torne-se, primeiro, um desenho 

para tevê e só então apareça em outros produtos licenciados, como 

hqs ou álbuns de figurinhas. Não raro acontece um ciclo completo: um 

personagem de quadrinhos é transformado em filme e, 

posteriormente, relançado no formato de hq. De qualquer modo, a 

transposição de um herói do cinema para o papel dá-se de forma 

tranqüila, sem grandes interferências por parte da imprensa, nem 

posteriores críticas. A questão é: por que esta diferença? Certamente 

estudos de recepção podem indicar respostas, mas o que podemos 

inferir através da própria linguagem? Por exemplo: uma vez que se 

trata de um mesmo enredo, seriam os personagens dos quadrinhos e 

os personagens criados para cinema os responsáveis por esta diferente 

recepção?  

 Sobre a estrutura dos personagens, vejamos o que nos diz 

Umberto Eco (2000). Discorrendo a respeito dos personagens 

presentes nas hqs, o autor diferencia as estruturas narrativas dos 

heróis gráficos, das que são próprias dos mitos clássicos e das figuras 

religiosas. Um personagem mítico ou religioso estava ligado a uma 

narrativa que descrevia relatos passados, conhecidos de todos. Ouvir 

uma narrativa mítica não era um meio de conhecer novos fatos a 

respeito do herói em questão, mais sim de reconhecê-los, de desfrutar 
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mais uma vez daquelas aventuras. Certamente o sucesso da narração 

dependia em boa parte da capacidade de cada narrador de enriquecer 

a história com um número maior ou menor de detalhes, mais ou 

menos atraentes, mas estes complementos não modificavam a espinha 

dorsal da história, preservando-a em sua estrutura fixa, a qual não 

poderia mais ser alterada, nem negada. Já o personagem de histórias 

em quadrinhos, por sua vez, pertence à civilização do romance e a 

uma estrutura narrativa sustentada, não pela repetição e pelo 

reconhecimento de fatos passados, mas pela busca da novidade, do 

que ainda não ocorreu, ou seja, do futuro.  

 

A personagem do mito encarna uma lei, uma exigência 

universal, e deve, numa certa medida, ser, portanto, 

previsível, não pode reservar-nos surpresas; a 

personagem do romance, pelo contrário, quer ser gente 

como todos nós, e o que lhe poderá acontecer é tão 

imprevisível quanto o que nos poderia acontecer (ECO, 

2000: 250, grifo no original). 

 

 Walter Benjamin vê nessa forma de contar uma história, advinda 

com o romance do início da Era Moderna, o declínio da narrativa: 

 

(...) o narrador é um homem que dá conselhos ao ouvinte. 

Mas se hoje “dar conselhos” começa a soar nos ouvidos 

como algo fora de moda, a culpa é da circunstância de 

estar diminuindo a imediatez da experiência. Por causa 

disso não sabemos dar conselhos nem a nós, nem aos 

outros. O conselho é de fato menos resposta a uma 

pergunta do que uma proposta que diz respeito a uma 

continuidade de uma história que se desenvolve agora.(...) 

O conselho, entretecido na matéria da vida vivida, é 

sabedoria. A arte de narrar tende para o fim porque o lado 

épico da verdade, a sabedoria, está agonizando. 

(BENJAMIN, 1980:59) 

 

 A narrativa, segundo Benjamin, passa a submeter-se à 

informação, uma nova forma de comunicação cujo maior valor é a 
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novidade e, como o que num momento era novidade logo se torna 

ultrapassado, este tipo de narrativa, incapaz de desdobrar-se sobre si 

mesma, como o faziam as narrativas míticas, está fadado a se esgotar, 

a se exaurir, a envelhecer. No entanto, o personagem de uma hq não 

pode ficar mais velho, pelo menos não na velocidade que seus leitores, 

sob pena de se descaracterizar e, em última análise, de se consumir, 

morrer. Afinal, o que é agir, acumular experiências, colecionar 

aventuras, senão sentir a passagem do tempo? A saída para este 

impasse é trabalhar com duas instâncias de tempo: o tempo 

extrínseco, o tempo de fora da narrativa, o tempo de fruição da 

história, sobre o qual já falamos e o tempo intrínseco, o tempo de 

dentro da narrativa, o tempo durante o qual se passa a história. Dessa 

forma, um personagem de quadrinhos pode mesmo envelhecer 

(equivale a dizer: viver aventuras, inserir-se na civilização da 

informação, dentro de uma história, mas na página seguinte ressurgir 

novamente jovem, ou criança, de acordo com o que demandar a sua 

caracterização).  

 Criar histórias alternativas dentro da base original do 

personagem é um outro recurso empregado para driblar o empecilho 

causado pelo tempo nas hqs. A este respeito, afirma Umberto Eco: 

 

Essas histórias desenvolvem-se assim, numa espécie 

de clima onírico - inteiramente inadvertido pelo leitor - 

onde parece de maneira extremamente confusa o que 

acontecera antes e o que aconteceu depois e quem 

narra retorna continuamente o fio da história como se 

tivesse esquecido de dizer alguma coisa e quisesse 

acrescentar alguns pormenores ao que já dissera. 

(ECO, 2000:257-8) 

 

 Cabe a um pequeno número de publicações, de viés satírico, 

como a Revista Mad, ou mesmo a publicações de apelo erótico, explorar 

este impasse através de paródias e caricaturas, criando histórias nas 

quais os personagens crescem, casam-se, formam família, e vêem-se 

às voltas com problemas decorrentes da velhice. Ainda mais raros são 

os casos de quadrinistas que, rompendo com as normas dos editores e 
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syndicates, optam por criar histórias nas quais as ações de seus 

personagens efetivamente os consomem, recurso que leva à morte do 

personagem, como se a linguagem das hqs, para deixar-se impregnar 

pelo tempo, precisasse igualmente aceitar, em algum momento, calar-

se. Costuma-se dizer que a foto e a pintura congelam o que há em seu 

interior. Talvez pudéssemos dizer o mesmo sobre os quadrinhos sendo 

que, se os primeiros mumificam (Dubois, 1993) – e talvez nem isso 

seja verdade, se pensarmos no movimento que tantos fotógrafos e 

pintores conseguem imprimir às suas obras –, poderíamos dizer que os 

quadrinhos, ao trabalharem com dois referenciais temporais, 

conservam como que em um vidro de formol, o qual pode ser agitado. 

Percebemos certa movimentação e nos esquecemos de que esta é dada 

aos objetos pelo meio no qual estão imersos, e não por uma força que 

lhes seja própria. 

 E o que acontece, por sua vez, com o personagem de cinema? 

Por sua própria configuração, ou seja, um personagem não seriado, 

cuja história nos será apresentada, desenvolvida e encontrará um 

desfecho num período pré-determinado de horas, o personagem do 

cinema aproxima-se do personagem clássico, mítico, cuja história está 

traçada e não comporta alterações. E, no entanto, existem 

continuações de filmes, histórias contadas em várias partes, 

personagens que, primeiramente concebidas como coadjuvantes, 

roubam a cena e ganham um filme inteiro para si, como a ingênua 

Cabiria, personagem interpretada por Giulietta Masina, surge em 1952 

no filme Lo Sceicco Bianco numa única cena para retornar como 

protagonista em 1957, em Le Notti di Cabiria, ambos dirigidos por 

Frederico Fellini. Enfim, toda uma gama de exemplos que se afastam 

da narrativa clássica, mítica e se aproximam da narrativa do romance. 

Na verdade, isso acontece porque os personagens de cinema, assim 

como os de hqs, transitam por estas duas zonas de tempo, o que lhes 

permite uma apropriação de características narrativas tanto clássicas, 

quanto próprias da civilização do romance, descrita por Eco. 

 Do que foi dito podemos observar o trânsito entre as linguagens. 

Não podemos, contudo, ignorar as diferenças que efetivamente se 

manifestam na maneira como as narrativas se desenvolvem. Ou seja, 
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a pergunta que figura no título desse tópico só pode ser respondida da 

seguinte forma: sim, faz muita diferença se uma história é contada via 

hqs ou no cinema. E se a transposição para a tela grande de aventuras 

surgidas primeiro no papel não costuma agradar aos fãs mais puristas, 

isto se deve em grande parte pelo, digamos, mal-entendido que 

consiste em se esperar ver a mesma coisa num suporte diferente. Pois 

a diferença de suporte, a intermediação de atores, a maneira como a 

imagem se forma e se ordena, enfim, todas as características aqui 

descritas nos levam à conclusão de que se tratam de dois produtos 

diferentes que, em comum, possuem apenas o fato de vislumbrarem o 

potencial comunicativo de ambas as linguagens. Mas, afinal, se 

tivéssemos de escolher, quem representaria melhor a realidade: os 

quadrinhos ou o cinema? 

 Michel Foucault em As Palavras e as Coisas (1999) afirma que a 

relação entre as representações e o que é representado, transforma-se 

conforme a configuração do saber em determinada época, 

constituindo-se numa relação histórica e, como descreveram os 

teóricos citados na primeira parte deste capítulo, fundada no conflito. 

As linguagens, incluindo o cinema e os quadrinhos, apresentam limites 

que dizem respeito a sua própria historicidade, à episteme dentro da 

qual estas representações se inserem. A relação entre os hqs e o 

cinema, portanto, não é uma relação entre iguais, do ponto de vista 

semiótico, no que diz respeito às características específicas de cada 

linguagem. Porém, se pensarmos em ambas como maneiras de se 

representar o real, encontraremos o ponto de encontro dessas 

linguagens, a esfera dentro da qual é possível se pensar numa relação 

entre iguais. Os resultados que ambas as linguagens são capazes de 

gerar afastam qualquer a possibilidade de interpretarmos esta 

conclusão como uma perda e nos fazem perceber que, dentro de seus 

limites as linguagens, com suas atuações, são capazes de suscitar 

emoções e estas de originar ações que são, em última análise, vias de 

interação com o real. 
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1.3. Os mangás e os novos caminhos da linguagem dos 

quadrinhos.  

 

 O termo mangá designa um tipo de produção de quadrinhos 

originada no Japão. Desconhecido do grande público brasileiro até 

meados da década de 1990, hoje o termo ganhou fama e espaço que 

ultrapassa o rol dos aficionados por quadrinhos. O interesse, sobretudo 

de jovens pelos desenhos de traços rápidos e forte apelo ao 

movimento, junto com temáticas, na maioria das vezes de forte apelo 

à aventura e à sensualidade, mesclado com doses de voluptuosidade 

fez com que as editoras apostassem em lançamentos do gênero. 

 Uma das explicações para a origem da palavra mangá diz 

respeito à junção dos termos Manketsu (conto ou história) e Fáshiko 

(ilustração), do alfabeto Kanfi japonês. O mangá mais antigo seria 

datado de Tobae Sankokushi, de 1702, e nele já seria possível 

observar a divisão em quadrinhos e balões. Atribui-se ao ilustrador 

japonês Hokusai a criação do termo em 1814 a partir da justaposição 

dos ideogramas (kanjis)  = "man", cujo o significado é 

"involuntário" e = "ga", ou "desenho". A origem dos mangás 

remonta a outras manifestações da cultura japonesa, dentre elas o 

Teatro das Sombras ou Oricom Shohatsu, no qual a história é contada 

através de fantoches. Estas narrativas eram transcritas em rolos de 

papel e, posteriormente, ilustradas de maneira muito semelhante ao 

que acontece com as hqs. As editoras japonesas especializadas em 

mangás conheceram o auge de sua produção entre 1930 a 1940, 

tendo sido a Segunda Guerra Mundial responsável por uma interrupção 

nas publicações, as quais retornariam somente após 1947 devido, 

sobretudo, à ajuda norte-americana ao mercado editorial japonês. Esta 

ajuda era parte integrante do Plano Marshall inserido, por sua vez, na 

"Doutrina Truman", posta em prática em junho deste mesmo ano pelo 

então presidente dos Estados Unidos, Harry Truman. O Plano Marshall 

– batizado segundo o nome do seu criador, o general George Catlett 

Marshall, secretário-de-estado do governo Truman – poderia ser 

definido como um projeto de recuperação econômica dos países 
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envolvidos na Segunda Guerra Mundial. O contexto apropriado – uma 

população acostumada à leitura num período de escassas atividades de 

lazer, em meio a um país devastado pela guerra – fez com que as 

editoras de mangá experimentassem um segundo momento de pico 

produtivo. Ossamu Tezuka, um dos precursores do gênero, surge 

como uma referência nesta época. Dentre as características mais 

marcantes da linguagem, além do fato de serem lidas de trás para 

frente (a última página da revista corresponde à primeira da história, 

porém dentro de cada página a seqüência de leitura segue o padrão de 

cima para baixo, da esquerda para direita), destacamos:23 

- Uso reduzido das cores, sendo que a grande maioria dos desenhistas 

opta pela paleta em preto-e-branco, não apenas por critérios estéticos, 

como já apontamos anteriormente, mas também por razões 

econômicas, permitindo a produção de revistas a um baixo custo. 

Estas, quando usadas, aparecem em tons fortes, como o verde e o 

rosa, a fim de disfarçar a qualidade do papel utilizado na impressão. A 

tiragem semanal das revistas chega a ultrapassar os cinco milhões de 

exemplares, como é o caso da Weekly Boy's Jump e chegam às bancas 

a um custo final que varia entre 200 e 400 ienes - 1,91 a 3,80 reais. 

- O traço estilizado correspondendo, mesmo guardadas as 

diferenciações entre os artistas, a um desenho simples, limpo, nos 

quais personagens de grandes olhos e dimensões nem sempre 

harmônicas (rostos excessivamente maiores que o corpo, por 

exemplo) reproduzem o tipo criado por Osamu Tezuka.  

- A referência à linguagem cinematográfica (que, por outro lado, busca 

renovar sua produção através da filmagem de roteiros baseados em 

mangas, ou inserindo cenas de animação inspiradas no gênero para 

compor uma narrativa diferenciada) por meio do detalhamento de uma 

mesma cena à exaustão, diminuindo a lacuna a ser preenchida pelo 

continuum virtual. Os limites do tempo extrínseco da narrativa são 

forçados de forma violenta, na medida em que, ao se ler um mangá, 

enquanto o desenho parece nos dar a impressão de rapidez, esta só 

                                                 
23 Fontes: Parente, Juliana. O efeito mangá in Revista Bravo! Número 8, São Paulo: Editora Abril, 
novembro de 2004, pp.47-58.  
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poderá ser apreendida através de uma dedicação maior a cada quadro. 

Num exemplo: alterações de expressão do rosto de um personagem, 

via seqüencialidade da imagem, são expressas em uma miríade de 

enquadramentos, os quais buscam captar toda e cada alteração de 

expressão, introjetando um movimento que descartaria a necessidade 

de qualquer preenchimento via continuum diminuindo, com isso, o 

tempo extrínseco da narrativa; por sua vez, tal movimento se dará à 

custa da necessidade de uma observação detalhada que tende a 

distendê-lo.  

 - Quebra do sucessivo retorno à condição primordial do personagem, 

ocasionando a fragmentação do tempo intrínseco pelo vetor tempo. Os 

personagens de mangá vivem suas aventuras sujeitos a passagem do 

tempo e, conseqüentemente, à morte. O que em outros formatos de 

hq significaria o fim de um universo narrativo (pensemos no já 

mencionado Super-Homem e sua legião de amigos super-heróis, 

calando-se frente à passagem do tempo e encontrando seu destino 

fatal fosse por um acidente ou por velhice), nos mangás torna-se uma 

ferramenta estilística, inserindo o vetor tempo nas narrativas que 

podem durar semanas, meses ou anos. 

 A produção acadêmica sobre mangás encontra no Brasil uma de 

suas maiores especialistas, a professora Sonia Bibe Luyten, autora da 

obra de referência Mangá – o poder dos quadrinhos japoneses (2001). 

Para a pesquisadora os mangás fazem parte de um tripé, formado 

pelas revistas, pelos animês (desenhos animados, inspirados nos 

mangás) e pelos videogames: 

 

Os mangás bem-sucedidos originam roteiros para animês; 

os animês que alcançam popularidade são transformados 

em revistas; os personagens de games bem-sucedidos vão 

para o meio impresso ou cinematográfico. (...) Mangás e 

animês são encenados em peças de teatro e telenovelas, 

viram tema de músicas, alimentam leilões de edições raras 

e encontros com desfiles de cosplay, quando os fãs 

encarnam os heróis de suas aventuras prediletas usando os 

trajes dos personagens. Tudo isso é apoiado por uma 
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poderosa máquina de divulgação e em um marketing 

pensado para cada produto deste tripé (Luyten, 2004: 51). 

 

 Para Luyten, o sucesso dos mangás deve-se ao caráter de 

originalidade, sendo uma alternativa ao formato definido pelos comics 

norte-americanos e pelos álbuns europeus. No entanto, deve-se notar 

a forte tendência para o intercâmbio de influências entre mangás, 

comics e cinema. É possível perceber tanto características de mangás 

em hqs ocidentais, como o aumento do número de títulos produzidos 

no mercado japonês visando o público europeu e norte-americano. O 

resultado desta troca pode ser conferido do mesmo modo na produção 

cinematográfica recente como, por exemplo, no longa-metragem Kill 

Bill (2003), do diretor Quentin Tarantino, o qual além de possuir uma 

narrativa baseada no ritmo e na maneira de se contar uma história 

típicos dos mangás faz uso, para contar os desdobramentos de um 

assassinato, de sete minutos de animê, composição que se revela um 

dos momentos mais inspirados do filme. 

 

 

Cena de Animê em Kill Bill vol.1, de Quentin Tarantino 

 

 A linguagem do mangá apesar de lidar na maior parte das vezes 

com temas adultos, é formada por pelo menos um grande sucesso 

voltado também para o público infantil. Trata-se de Gon, um 

dinossauro bebê de 50cm, criado por Masashi Tanaka em 1990.  A 

primeira aparição de Gon deu-se sob a forma de personagem 

secundário no último capítulo de uma série de histórias denominadas 
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Flash, publicada na semanal para adultos Morning (da editora 

Kodansha), com a qual o autor colaborava desde 1983. O sucesso do 

pequeno tiranossauro fez com ele ganhasse uma série própria e 

rendeu ao seu autor diversos prêmios.  Além de um traço 

minuciosamente detalhado, Gon apresenta como principal 

característica a exclusão completa de signos verbais. O uso reduzido 

de diálogos e legendas já se tornara uma característica de Tanaka, 

mas Gon leva esta proposta estilística às últimas conseqüências, não 

recorrendo nem mesmo à onomatopéias, recurso bastante utilizado 

nos mangás. Vale também ressaltar em Gon a indefinição espacial: o 

pequeno animal vive suas aventuras em savanas, montanhas, 

florestas. Esta indefinição pode ser interpretada como uma parábola do 

movimento de desterritorialização atualmente experimentado pela 

linguagem do mangá que, ao extrapolar as fronteiras do território 

japonês precisa lidar com a influência de outras culturas e, a partir 

dessa amalgamação, repensar a novo local de sua identidade. 

 

Gon - Mangá de Masashi Tanaka.  
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Capítulo 2: Jeca ou Bento?  

 

 

2.1. É possível falar em identidade nacional através de 

uma figura de hq?  

 

 

 O menino chega em casa furioso (quadro 1). Pés descalços, 

chapéu de palha enterrado na cabeça, abre a porta da cozinha com 

fúria, interrompendo a mãe que, sentada, avental branco sobre um 

vestido simples, cata feijão. E esbraveja: “Mundo véio sem portera! 

Vida marvada! Lasquera! Pindaíba!” No segundo quadro, a mãe quer 

saber o porquê de tanta raiva: “Eita, fio! Qui resmungação é essa?”  

 O menino responde: “Ai, mãe! É qui a fessora passô um trabaio 

pra nóis fazê im casa! É sobre os país! I caiu pra mim o Japão! Justo 

Japão!” A mãe não entende o problema e pergunta: “I o que qui tem?“ 

(quadro 3). 

  O menino, cada vez mais chateado, lhe responde: “Tem qui é 

um país que eu num conheço, uai! Num podia mi dá um qui eu 

conheço bem?” “Qui nem quar?”, quer saber a mãe (quadro 4), e o 

menino replica, meio sem-graça com sua própria resposta: 

“Er...Brasir!”24 

 A história é um entre tantos exemplos de como o personagem 

criado por Mauricio de Sousa constrói uma relação de duplicidade com 

o país. O menino do interior, cujo contato com o ambiente urbano se 

dá exclusivamente através de visitas à casa de um primo, morador de 

uma cidade sem nome (a “capital”, talvez a cidade de São Paulo) 

afirma conhecer – e bem – o país. No entanto, a análise das histórias 

de Mauricio de Sousa, especialmente as do núcleo de personagens da 

Turma da Mônica, não nos permite verificar a existência de referências 

espaciais definidas (Vergueiro, 1985), apenas sugerindo, sobretudo 

nas aventuras dos personagens que formam o núcleo do Chico Bento, 

                                                 
24 Trabalho para Japonês Ver in Chico Bento, número 201, São Paulo, Editora Globo, Setembro 
de 1994, p.4 (grifos meus). A grafia original foi conservada. 
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que a ação se passa em São Paulo. Ou seja, o Chico ora não sai de seu 

estado de origem, ora conhece bem o país. Mas mais do que conhecê-

lo, o menino se desdobra no país, resgatando uma identidade para 

obra de Sousa. Segundo o teórico Waldomiro Vergueiro: 

 

(...) apesar da busca por temáticas universais ter se 

tornado o elemento distintivo de seu mais popular grupo 

de personagens, Mauricio não pode ser acusado de ter 

colocado seu país totalmente à parte de sua produção 

artística como um todo. (...) o personagem Chico Bento, 

ainda continua a ser publicado em sua própria revista, 

trazendo ao público leitor a realidade do povo brasileiro 

que vive no ambiente rural e enfocando características 

específicas de uma comunidade ligada, de uma maneira 

geral, aos valores da terra e da agricultura. (Vergueiro, 

1985) 

 

“Um qui eu conheço bem” 
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 Moacy Cirne, também citado por Vergueiro, é ainda mais 

contundente em sua crítica, sustentando que o Chico Bento e o Papa-

Capim (o indiozinho amazônico que aparece nas Revistas do Chico 

Bento) “em princípio, respondem à brasilidade comprometida com a 

realidade cultural do país. Mas só em parte tem-se obtido tal coisa; 

ora, pelo desenho de igual modo reduplicador; ora, pelas tramas em 

si. (Cirne, 1982: 82-3). Mas poderia o Chico Bento, de fato, 

“comprometer-se com a realidade cultural do país”, extrapolar sua 

condição de personagem de HQ - mais um dentre os tantos criados por 

Mauricio de Sousa - e verdadeiramente, como a ele se atribui, ser uma 

representação da identidade nacional? Seria possível aos quadrinhos 

representarem, não apenas crianças, paisagens, animais, ou seja, as 

imagens reproduzidas nos desenhos que compõem a história, mas algo 

que está fora deles, algo não concreto, uma idéia, um conceito? 

 Para tentarmos responder a tal pergunta propomos a análise de 

algumas histórias do personagem Chico Bento, a primeira datando de 

1978, quando personagem já circulava além das tiras dos jornais, mas 

ainda não era dono de uma revista própria, tendo suas histórias 

inseridas nas revistas de outros personagens, como aconteceria a 

partir de 1982.  

 O critério de divisão, passando pelas décadas de 1970, 1980 e 

1990 e os primeiros anos do século XXI visa cobrir a trajetória do 

personagem, de maneira a permitir uma reavaliação da relação entre o 

desenhista e seus teóricos, como também entendermos melhor a 

ligação entre um veículo de comunicação de massa e difusão de 

conceitos e idéias que, não raro, são de tal maneira incorporados, que 

passam a fazer parte do chamado senso-comum, naturalizando-se. 

 Sobre a categorização das histórias em quadrinhos preferimos 

ao termo Cultura de Massa, à classificação Cultura Pop, tal qual 

concebida pelo sociólogo norte-americano Todd Gitlin (1993) e 

interpretado pelo pesquisador Roberto Elísio dos Santos: “a produção 

cultural industrializada veiculada pelos meios de comunicação a um 

público consumidor específico.” (Santos, 2002:16).  

 Cultura de Massa não nos parece apropriado para a leitura que 

fazemos das hqs, uma vez que entendemos a inserção destas na 
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Indústria Cultural, no que diz respeito à sua produção, mas não à 

produção massificada, isto é padronizada, uma vez que as hqs, 

independente do gênero a que pertencem – infantil, adulto, ficção-

científica, terror – mesmo quando produzidas por grandes estúdios 

como os de Mauricio de Sousa ou Disney, são resultado, não de uma 

forma de reduplicação, mas sim fruto de uma produção 

individualizada. O mesmo se pode dizer sobre os receptores destes 

quadrinhos, que apesar de não representarem o ponto de interesse do 

presente trabalho, não são considerados aqui como massa, no sentido 

pejorativo da palavra, sinônimo de um bloco acrítico. A preocupação 

com a relação entre um personagem de hq e um povo, uma cultura 

aparece na fala de quadrinistas brasileiros contemporâneos, como o 

desenhista paraibano Henrique Paiva, segundo o qual a dificuldade em 

se representar a brasilidade advém da multiplicidade de elementos que 

compõem a cultura do país: 

 

É difícil buscar uma linguagem que represente a 

brasilidade. Somos múltiplos, portanto falamos diversas 

linguagens. A música mesmo não se resume à Bossa Nova. 

Temos o samba e o baião, que são magníficos, o chorinho, 

a lambada, o frevo etc.25 

 

 Da mesma maneira que rótulos como “world music” servem 

apenas para delimitar uma negação (o que não é música tipicamente 

norte-americana, por exemplo), a brasilidade de um personagem de 

quadrinhos daria conta apenas de determinado tipo (a criança urbana, 

o homem do campo, a dona-de-casa etc.). Já o cartunista gaúcho Allan 

Sieber acredita que o Chico Bento é tipicamente nacional por sua 

contextualização espacial. Sieber sustenta que, para que um 

personagem seja visto como tipicamente brasileiro é preciso que o 

universo habitado por ele seja reconhecidamente brasileiro, como o 

Chico Bento e a Turma do Pererê, de Ziraldo. Para o autor, a fala 

desempenhará um importante papel na construção desse universo: 

                                                 
25 Disponível do sítio eletrônico: http://www.zinevirtual.com.br/entrevista_henrique_paiva.htm 
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No caso do Chico Bento, o jeito que ele fala já o 

caracteriza como um brasileiro. Mas quanto ao traço não 

dá para situar a nacionalidade de uma história em 

quadrinhos. Acho que qualquer tentativa de tornar muito 

visível essa coisa de "ser brasileiro" pode esbarrar em um 

nacionalismo e numa valorização da pátria que para mim 

não tem o menor interesse.26 

 

 Mas se a fala do personagem muda, estão estaria mudando 

também sua identidade? E a contextualização do espaço, da qual nos 

fala Sieber também pode ter diferentes sentidos, pois o ambiente 

rural, a roça, não é uma característica exclusivamente brasileira e a 

própria ambientação das aventuras do Chico Bento, uma zona rural 

idílica, também não corresponderia à realidade do interior do país. São 

problemas como este que nos conscientizam, de antemão, da 

impossibilidade de categoricamente afirmar se o Chico Bento é ou não 

a representação da identidade nacional brasileira, sendo o conceito de 

identidade, em si, já refratário a qualquer tipo de definição que se 

pretenda definitiva, como veremos no capítulo 4. No entanto, estamos 

convencidos de que o fato de atribuirmos a um personagem de HQ a 

possibilidade de desempenhar tal papel, já revela muito a respeito da 

maneira como nos percebemos enquanto coletividade. Em outras 

palavras, se não somos o Chico Bento, gostaríamos de sê-lo e essa 

ambição, essa vontade, essa aspiração talvez revele mais sobre nossa 

identidade do que cabe num menino de pés descalços e chapéu de 

palha.     

 

2.2. A evolução do personagem 

 

No início, Chico Bento parecia-se mais com um Jeca, no sentido 

explorado por Lobato: um matuto do interior paulista, misto de 

reminiscências de infância de Mauricio de Sousa. Ele era então 

particular. Conforme o personagem vai crescendo, torna-se mais 

universal. Apesar das alterações no traço do personagem – que se 

                                                 
26 Em entrevista concedida à autora, por e-mail, em dezembro de 2004. 
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tornaram mais suaves, infantis, este movimento se dá, do mesmo 

modo, por meio de algumas pequenas alterações de “personalidade”, 

obtidas graças a uma seleção de roteiros aparentemente mais 

criteriosa, que exclui certos temas (a violência no campo, reforma 

agrária, desemprego) em prol de outros (mensagens ambientalistas, 

histórias didáticas, folclore). Suas aventuras inserem-se em contextos 

de interesse geral e é bastante improvável que suscitem discordâncias 

ou opiniões em contrário, uma vez que os conflitos apresentados – 

preservação da fauna e da flora, poluição, conflitos entre a zona rural e 

o meio urbano – são tratados sob a perspectiva do registro único, dual, 

em que as boas ações são facilmente reconhecíveis e sempre 

louvadas. Atualmente, Chico Bento é um dos personagens mais 

atuantes na área de veiculação de campanhas de proteção ambiental. 

Mauricio de Sousa parece concordar com o escritor russo F. 

Dostoievski, e segue a máxima de que para ser universal é preciso 

amar a própria aldeia. A alteração mais sensível neste sentido pôde ser 

percebida no processo de mudança do jeito de falar do personagem, 

que passou do registro culto da língua portuguesa (no final da década 

de 1970), para um nível de linguagem, digamos, semiculto (no começo 

da década de 1980) e hoje se comunica no mais deliciosamente 

explícito português caipira do interior de São Paulo. Nada disso 

impediu que continuasse a ter o mesmo nome, tivesse os mesmos 

amigos, usasse as mesmas roupas, vivesse as mesmas aventuras. 

Nem mesmo suas (péssimas) notas na escola se alteraram. Para que 

possamos verificar melhor essa evolução do personagem, passemos às 

histórias. 

 A primeira que gostaríamos de analisar chama-se “O Roubo da 

Giselda” e foi publicada pela Editora Abril em setembro de 1978 na 

revista Cebolinha, número 68 (páginas 47 a 53). Numa longa narrativa 

de sete páginas um Chico Bento de traços infantilizados (diferente 

daquele mais próximo das proporções de um adulto, das primeiras 

tiras de jornais e que, posteriormente, ainda apareceria em algumas 

histórias) tenta desvendar o caso do sumiço de várias galinhas, dentre 

elas a Giselda, sua ave de estimação. Apesar do número de páginas – 

com o decorrer do tempo as histórias ficaram, de um modo geral, mais 
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curtas – o roteiro dá alguns saltos, que não chegam a comprometer a 

compreensão do enredo.  

 

 

 

Falas longas, português padrão: o velho Chico 

 

 A diversidade de planos e o uso criativo das margens dos 

quadros que, além da função de separarem as vinhetas, desdobram-se 

em peças da narrativa, e que viriam a se tornar uma constante nas 

histórias do personagem, se faziam presentes ainda timidamente na 

década de 1970. Mas o que salta aos olhos do leitor acostumado com 

Chico Bento é efetivamente a fala dos personagens, totalmente 

calcada no chamado registro culto da língua, sem qualquer traço que 

lembre a oralidade infantil. Além disso, as falas são longas e parecem 

constituir uma ação paralela: enquanto o uso da onomatopéia e de 

elementos gráficos que intensificam a idéia de movimento imprime um 

ritmo acelerado à história, os diálogos fazem uma espécie de contra-

tempo, interrompendo a ação, preparando o leitor para o quadro 

seguinte onde enfim a ação se desdobrará.  

 O tema abordado se tornaria uma constante nas histórias do 

Chico: a oposição entre o campo e a cidade. A identidade nacional 

como aparece representada nesta história é a de um ser ingênuo e 

simples, quase tolo, mas obstinado em seu propósito e cuja sabedoria 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
DE JECA A BENTO: 

IDENTIDADE NACIONAL NOS QUADRINHOS DE MAURICIO DE SOUSA 
 
 

   79

se mostra suficiente para resolver um problema e atingir seus 

objetivos, contando somente com a ajuda dos seres que procura 

proteger. É um pequeno Davi contra vários gigantes: os assaltantes, o 

ceticismo de seu amigo, a violência da cidade invadindo o campo etc. 

 A segunda história selecionada, “O Inimigo da Natureza” data de 

fevereiro de 1982. Publicada pela Editora Abril na Revista Mônica 

número 142 (páginas 32 a 39), a história apresenta desde o título o 

conflito homem versus natureza. A poluição, o desmatamento e o 

crescimento desordenado assumem a forma de um ser humano, o 

“Inimigo” do título e este revela seus planos de ampliar seus domínios 

ao campo, uma vez que a cidade já estava totalmente conquistada. 

Chico conta mais uma vez com a ajuda dos animais para impedir o 

avanço da poluição sobre o verde, mas estaria fadado a perder, não 

fosse a reação da cidade, que através de medidas de planejamento 

ambiental e urbano, enfraquece o poder do grande vilão que é 

obrigado a bater em retirada. Nesta história Chico Bento já apresenta 

uma fala diferenciada, calcada na oralidade, embora alguns costumes 

que viriam a se tornar característicos, ainda não sejam usados (“i” no 

lugar da conjunção “e”, por exemplo).  

 O grande diferencial da história, no entanto, é o recurso da 

metáfora visual para ilustrar o poder devastador da poluição. A 

representação é dada pela falta de cor no lado da vinheta onde a 

poluição aparece. Apesar do personagem ser colorido, seu fundo 

permanece branco, representando o “nada” a que estaríamos 

condenados ao desrespeitar a natureza e promover o desmatamento. 

A ausência de cor contrasta com os tons fortes usados no lado em que 

a figura do Chico está desenhada. O Chico, assim como a natureza e 

os animais à sua volta, são alegremente coloridos.27  

 

                                                 
27 A respeito do uso da cor nos quadrinhos ver capítulo 1. 
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A cor e o nada: Chico Bento versus o Inimigo da Natureza 

 

O uso de tal recurso, relativamente simples, chama a atenção por 

estar inserido numa revista onde nenhuma história (dos núcleos 

Mônica e Bidu) apresenta qualquer tipo de inovação gráfica. O que se 

percebe é que nas histórias do Chico Bento a liberdade criativa se dava 

de forma mais acentuada, sendo esta muito apreciada pelo público, o 

que lhe trouxe acentuada projeção, culminando com a aparição de 

uma revista exclusiva para o personagem, em agosto do mesmo ano. 

O núcleo do Chico Bento, formado por personagens humanos (os pais, 

a professora, a namorada, os amigos) e por seus bichinhos de 

estimação (os animais do sítio), responde por um número expressivo 

das vendas do estúdio.  

O almanaque do Chico Bento número 3, publicado pela mesma Editora 

Abril como parte especial da Revista Mônica número 164, de dezembro 

de 1983, apesar de aparentemente se tratar de uma reedição das 

melhores histórias do período, traz uma curiosidade: “O Roubo da 

Giselda” (páginas 22 a 28), a já citada história de 1978 aparece em 

“versão caipirês”. O roteiro, a diagramação, o número de páginas, bem 

como as falas dos outros personagens, tudo está rigorosamente igual, 

somente as falas do Chico Bento foram alteradas. A este respeito, 

Mauricio de Sousa afirma: 

 

Efetivamente, no início das aparições do Chico, eu ainda 

não tinha me dado conta de: 

1º - a força do personagem, 

2º - que ele poderia falar o "caipirês" sem medo nem 

vergonha, que o público aceitaria tranqüilamente, 
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3º - que o "caipirês" é a manifestação de um regionalismo 

palpável, forte, curioso, com história, com peso cultural. 

Assim que percebi essas características, o Chico passou a 

ser um personagem caipira no jeito, na fala, nos hábitos. E 

deu certo.28 

 

Mesma história, outro discurso 

 

Curiosamente, nem todos os personagens que compõem o universo de 

Chico Bento falam como ele e, embora desenhados da mesma maneira 

e coloridos da mesma forma e supostamente inseridos num mesmo 

contexto, utilizam-se exclusivamente do registro culto da língua. O que 

equivale a dizer que, para o criador da série, a identidade não é dada 

por similitude ou justaposição. Conviver no mesmo espaço e 

compartilhar das mesmas experiências não torna os personagens 

iguais, antes afirma suas diferenças e, a despeito de fazerem parte da 

mesma narrativa, apesar da unidade espacial, determinadas figuras 

estariam aptas a desempenhar o papel de veículo de transmissão do 

“regionalismo palpável, forte, curioso, com história, com peso 

cultural”, e outras não.  

 A maneira de falar do Chico é um dos pontos que mais atrai 

atenção para o personagem. Efetivamente, não se trata do primeiro 

caso de personagem de hq a fugir do registro da língua culta, pelo 

contrário, há muito os quadrinhos adultos trabalham com personagens 

cujo discurso é calcado em formas de oralidade, mas o caso do Chico 

Bento, inserido na produção infantil deste tipo de registro, difere  de 

outro personagem do autor, o menino traquinas Cebolinha (1961), 

cujo distintivo, além dos cabelos espetados – que, assim como a fala 

do Chico, foram incorporados à trama, não estando presente nas 

                                                 
28 Em entrevista concedida à autora, por e-mail em novembro de 2002. 
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primeiras histórias do personagem – está na fala, mais precisamente 

na troca da letra “r” pela letra “l”. Em Cebolinha, estamos diante de 

um fato de dislalia (troca de um fonema pelo outro), e não de troca de 

registro lingüístico. O jeito de falar do Chico, mais do que uma maneira 

de falar revela uma postura lingüística, características de um grupo – o 

interiorano brasileiro – e traz, em si, valores culturais agregados. Um 

exemplo disto é a Carta Aberta da Associação de Leitura do Brasil 

(ALB), endereçada à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, 

datada de agosto de 1998: 

 

A Associação de Leitura do Brasil vem expressar sua 

indignação com o caráter preconceituoso e 

antipedagógico da questão 2 da prova de Língua 

Portuguesa do Sistema de Avaliação de Rendimento do 

Estado de São Paulo (SARESP), aplicada a todos os 

alunos de 5ª série da rede pública estadual e de várias 

escolas particulares em de maio de 1998. A questão, que 

toma como tema a fala do personagem Chico Bento em 

uma pequena história em quadrinho reproduzida no 

caderno de questões, pede aos alunos que identifiquem a 

alternativa correta para completar o enunciado "A fala de 

Chico Bento no penúltimo quadrinho mostra que ele", 

trazendo como resposta a afirmação "vive na zona rural e 

não sabe falar corretamente". Ao afirmar que o menino 

"não sabe falar corretamente", a resposta evidencia 

desconhecimento lingüístico e, ao associar este falar 

hipoteticamente errado com a origem da personagem 

("vem da zona rural"), expressa evidente preconceito 

contra significativo segmento da população brasileira.29  

                                                 
29 Texto disponível, na íntegra, no sítio eletrônico da Associação de Leitura do Brasil: 
tp://www.alb.com.br/EmDia/Textos/index.htm 
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“A fala do personagem mostra...” 

 

A carta prossegue, chamando a atenção para o fato de que a única 

maneira de o aluno acertar a questão, seria justamente legitimando o 

preconceito expresso nesta em relação à parcela rural da população, 

segmento inclusive ao qual pertenciam vários dos alunos examinados. 

A aceitação pela lingüística moderna de diversas ordens de discurso, 

de falares que diferem do registro adotado pelas escolas, torna ainda 

mais evidente que não se trata aqui de um problema exclusivamente 

do âmbito da linguagem, mas sim de um estereótipo do tipo do 

interior, do caipira, de uma valorização que pertence ao campo do 

social, e não do lingüístico.   

 A mesma revista, além dessa releitura de “O Roubo da Giselda”, 

traz ainda uma história intitulada “Ele, de Novo” (páginas 67 a 71), na 

qual o Chico Bento, contrariando sua postura geral, posa de caçador 

de animais. 

 

 

Breve incursão ao outro lado: de defensor da natureza a caçador 

 

 Este tipo de postura encerrou-se definitivamente na década de 1990, 

quando a tônica foi dada por roteiros que incluíram questões da ordem 

do dia. Um pequeno exemplo dessa postura pode ser percebido já em 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
DE JECA A BENTO: 

IDENTIDADE NACIONAL NOS QUADRINHOS DE MAURICIO DE SOUSA 
 
 

   84

1986, no número 99 da Revista Chico Bento (Editora Abril). A história 

“Eta Cafezinho que já foi Bom” (páginas 29 a 33) contava os percalços 

do Chico para tomar a bebida em plena crise do café. A seca de 

1985/1986 e a política adotada de retenção do produto, com o objetivo 

de forçar altas de preços no mercado internacional de modo a 

compensar, via aumento de preço, o prejuízo dos cafeicultores, causou 

o desaparecimento do produto das mesas brasileiras.  

 

 

A crise do café chega à HQ 

 

Os efeitos dessa abstinência forçada eram explorados pela história. 

Vale ressaltar o fato do Chico Bento, embora criança, consumir uma 

bebida tão controversa quanto o café. Embora alguns estudos recentes 

sobre o café30 sugiram que os benefícios provocados pela bebida em 

adultos (aumento da memória, sensação revigorante, propriedades 

antidepressivas) possam se estender, com os devidos cuidados, às 

crianças, o consumo de café na infância está longe de ser uma 

unanimidade e recebeu, por parte de nutricionistas, parecer negativo 

quanto à sua inclusão como item obrigatório da merenda escolar.31 

Enquanto isso, o Chico, alheio a esta discussão, como a maioria de 

seus pares de carne-e-osso, brasileiramente busca pela manhã o seu 

cafezinho e inquieta-se quando este lhe falta.  

 A década de 1990 foi um momento de grande liberdade criativa 

para o Chico Bento. Com a questão do seu linguajar resolvida e um 

traço definido, o personagem obteve espaço para a experimentação, o 

que se refletiu no uso reiterado da metalinguagem e em escolhas 

                                                 
30 Bibliografia a respeito dos efeitos do consumo de café em crianças disponível no sítio 
eletrônico: http://www.abic.com.br/cafe_criancas.html 
31 Parecer, na íntegra, disponível em: http://www.cfn.org.br/variavel/destaque/parecer_cafe.htm 
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curiosas, como o rompimento do formato considerado típico das hqs, 

através da exclusão do elemento balão de fala, substituído por 

legendas. Vale lembrar que o uso de balões em vez de legendas 

tornou-se o argumento principal utilizado pela crítica norte-americana 

para reclamar para si o pioneirismo na criação de hqs. Por este 

critério, Richard Outcault, autor de O Menino Amarelo (The Yellow Kid, 

1895) seria o criador da hq moderna,32 destronando trabalhos como As 

Aventuras de Nhô Quim, de Angelo Agostini, cronologicamente 

anteriores (1869), mas que se utilizavam exclusivamente de legendas.  

 Além das incursões por diferentes formatos, o conteúdo das 

revistas da década de 1990 esteve definitivamente ligado a temas em 

voga. As revistas do Chico Bento (assim como de outros personagens 

do autor) passam a exercer uma função parecida com a de periódicos 

de variedades. Cada número trazia, geralmente como a primeira 

história, inserções do personagem principal em assuntos de destaque 

na mídia.  A explosão de duplas caipira, os chamados “sertanejos-

pop”, com repertório e imagem voltados para grandes mercados 

internacionais, sobretudo o norte-americano33 foi tratada no número 

178 do Chico Bento, publicado pela Editora Globo em novembro de 

1993 (páginas 3 a 18), sob o título de “Dupla (de) Caipira(s)”. Os 

termos entre parênteses aparecem no título escritos em letra cursiva, 

de modo a completar o jogo de significados com a palavra “caipira”, 

que funciona em acordo com “dupla”, sem a preposição “de”, ou seja, 

dois cantores de música caipira (os sertanejos-pop) e, igualmente, 

com a preposição e na forma de plural, dando a entender de que na 

verdade se trata de dois caipiras cantores.  

 A oposição caipira “pop”, sinônimo de moderno versus caipira 

“jeca”, sinônimo de retrógrado, deselegante, é explorada no correr da 

história, quando o empresário improvisado – Zé da Roça, um amigo da 

escola, melhor aluno da classe e falante da norma culta do português – 

busca um visual apropriado para a dupla, ou seja, uma estética que se 

aproxime daquela explorada pelas duplas de renome (calças justas, 

                                                 
32  Sobre a origem das hqs ver capítulo 1 do presente trabalho. 
33 O contraponto a essas duplas era dado pelos “novos-caipiras”, músicos independentes, com 
formação acadêmica, preocupados com o resgate das origens da música caipira e sertaneja 
brasileiras. 
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cabelos cortados curtos à frente e longos nas costas, pequenos brincos 

nas orelhas, uso de jóias etc.), uma fórmula de sucesso que, em 

última análise, fazia com que as duplas fossem muito semelhantes 

entre si, não só nas músicas que cantavam, na maneira como 

utilizavam suas vozes, mas também na aparência e nos nomes que 

adotavam. Os meninos acham estranha tanta necessidade de mudança 

e o empresário responde simplesmente: “Estamos formando uma 

dupla caipira e não uma dupla de jecas!” (p.8). Conclui-se então que a 

maneira usual com a qual se vestiam era inapropriada para o mundo 

dos espetáculos. Para ser respeitado como um autêntico caipira era 

necessário, portanto, não se parecer demais com um deles. 

 

 

Caipira, sim! Jeca, não! 

 

 No entanto, em dezembro de 1994, no número 207 da Revista 

Chico Bento (Editora Globo), vemos uma história se deslocar da 

proposta geral de inclusão do caipira no rol de temas em destaque na 

mídia. Em “Televisão” (páginas 24 a 26) a professora da escola onde 

Chico Bento e seus amigos estudam leva um aparelho televisor para a 

sala-de-aula e o apresenta como “um grande invento do homem”.  

Chico logo se levanta e diz conhecer o aparelho por conta das visitas à 

casa de seu primo, na cidade. A professora pondera e, voltando-se 

para a classe, enquanto liga o aparelho diz: “Muitos de vocês nunca 

viram uma!”. No quadro seguinte vê-se o grupo de alunos, 

boquiabertos, proferirem um “Ooooh!!” em uníssono, mas os quadros 

seguintes mostram a “grande invenção do homem” transmitindo 

imagens de violência em todas as suas formas (ficcionais, nos filmes e 

reais, narradas nos telejornais). Como solução para o tédio que parece 
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tomar conta da classe diante dessas imagens, a professora determina: 

“Bom, agora que vocês já sabem o que é televisão, todo mundo pra 

cachoeira!”.  

 

A tevê chega à roça... e não impressiona  

 

 A história encerra-se com uma cena idílica das crianças, junto 

com a professora, divertindo-se na água. Levando em conta que, em 

1995, a maioria dos domicílios da área rural (63,8%) possuía 

televisores e o país constituía o sexto maior parque de aparelhos 

televisores do mundo (Baccega, 1999), a intenção do autor poderia 

ser: a) falar, não à maioria, mas àqueles 36,2% que, efetivamente, 

não conheciam a televisão, num movimento parecido ao ato de dar voz 

aos subalternos, como entendido por Gayatri Spivak (1997),34 

expondo-lhes a existência, dando-lhes visibilidade nos quadrinhos, 

para que esta lhes fosse concebida também fora deles ou b) ignorar 

um dado concreto e, utilizando-se de preceitos do senso-comum – o 

meio rural visto como um local de atraso tecnológico, onde as 

novidades custam a chegar – construir uma narrativa sem 

preocupação de vínculo com a realidade.  A reação das crianças estaria 

perfeitamente coerente com este segundo caso, pois somente a partir 

de uma visão idealizada do meio rural pode-se conceber a preferência 

de crianças por uma atividade (nadar na cachoeira), a qual, mesmo 

deveras apreciada pelo grupo, não teria o caráter de uma “novidade”, 

como é apresentada a televisão na história. 

 A mesma visão do interiorano que ignora o funcionamento de 

coisas típicas da cidade grande é repetida em diversas histórias do 

período, como em “Chico no Shopping”, de abril de 1995 (Chico Bento 
                                                 
34 A este respeito, ver capítulo 1 do presente trabalho. 
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número 215, Editora Globo, páginas 3 a 16) cujo roteiro se utiliza do 

mote já explorado em “Perdido na Cidade” (Chico Bento número 173, 

Editora Globo,  setembro de 1993, páginas 3 a 13): Chico, passeando 

pela cidade com seu primo, se distancia deste e, na tentativa de 

reencontrá-lo se vê envolvido nas maiores confusões. Ambas as 

histórias fazem menção aos costumes urbanos, aparentemente 

incompreensíveis para o interiorano, que os interpreta segundo seu 

código próprio (daí a comicidade das situações). O Chico, por exemplo, 

desconhece o hábito dos estrangeirismos utilizados em nomes de 

estabelecimentos comerciais e atribui sua incapacidade de ler o que vê 

escrito nas lojas à sua pouca dedicação aos estudos. 

  

 

Cidade = Novidade 

 

Sinais de pedestres são confundidos pelo menino com desenhos 

animados e ele rapidamente toma conhecimento de como as relações 

de troca, apesar da aparente sensação de hospitalidade por parte de 

quem as conduz, da sensação de se ganhar algo que foi oferecido, 

escondem o movimento imperioso em direção ao consumo.  

 

 

Perdido na Cidade, 1993: um achado para o consumo 
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Nestas histórias o personagem do primo, sempre preocupado com o 

Chico tenta ensinar-lhe os segredos da vida na cidade, esbarrando no 

jeito simples deste, que acaba por livrá-lo de todos os problemas. 

Chico Bento, imune aos vícios urbanos segue, orgulhoso de sua 

condição de interiorano sem perder uma oportunidade de enfatizar o 

quanto os habitantes da cidade têm a aprender com o campo. 

 

 

A roça vai às compras 

 

A situação contrária, ou seja, a cidade, caracterizada na figura do 

primo, tentando provar sua supremacia sobre o campo, também pode 

ser vista em diversas histórias desse período e de outros 

subseqüentes. Em “O Lobisomem”, de dezembro de 2003 (Chico Bento 

número 420, Editora Globo, páginas 3 a 12), uma fábula a respeito das 

origens deste personagem do folclore brasileiro (um homem que se 

transforma em lobo nas noites de lua cheia), o primo chega a declarar 

que estas histórias são inventadas pelos interioranos para “tentar 

assustar a nós, da cidade, que somos muito mais cultos, informados e 

esclarecidos” (p.11).  Arrependendo-se logo a seguir, uma vez que ele 

é quem não consegue dormir com medo do lobisomem: “Er...talvez 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
DE JECA A BENTO: 

IDENTIDADE NACIONAL NOS QUADRINHOS DE MAURICIO DE SOUSA 
 
 

   90

não tão cultos e esclarecidos assim! Agora perdi o sono!” Chico (e seu 

universo) se sai mais uma vez vitorioso, como se a cidade não tivesse 

outro remédio senão se render às boas intenções e ao jeito simpático 

do pequeno caipira. 

 

 

“Cultos e esclarecidos” 
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Capítulo 3: Um jogo de espelhos – A teoria 

foucaultiana aplicada à análise do signo visual. 

 

 

“On ne vit pas, dans un espace neutre et blanc. 

 On ne vit pas, on ne meurt pas, on n’aime pas  

dans le rectangle d’une feuille du papier.”  

Michel Foucault35 

  

3.1. O real e seus duplos. 

 

Convivemos aparentemente de maneira muito confortável com a idéia 

de que as diferentes linguagens visuais são como que espelhos do real, 

anteparos nos quais as coisas do mundo podem projetar-se fielmente, 

oferecendo-se à contemplação. Justamente por esse atestado de 

veracidade conferido pelo senso-comum ao campo das linguagens 

visuais, torna-se este um espaço fértil e instigante para testarmos e, 

quem sabe, atestarmos a teoria de Michel Foucault, em seu livro As 

Palavras e as Coisas (1999 [1966]).  Nesta obra, o filósofo francês, 

considerado um dos grandes nomes da filosofia do século XX, afirma 

que a relação entre as representações e o que é representado, 

transforma-se conforme a configuração do saber em determinada 

época – o que o autor chamará de episteme. Sendo, pois, uma relação 

histórica, passível de sofrer a passagem do tempo e de alterar-se, não 

poderá, por definição, constituir uma verdade absoluta. Isto nos leva a 

concluir que qualquer representação, em qualquer linguagem, seja ela 

visual, verbal ou sonora, apresenta limites que dizem respeito à sua 

própria historicidade ou, parafraseando Foucault, à episteme dentro da 

qual esta representação está inserida. Assim sendo, os “espelhos do 

real” perdem sua aura de infalibilidade, diafanamente pairando acima 

de qualquer suspeita quando se trata de retratar o real, para 

assumirem um caráter concreto, de algo construído, negociado, 

                                                 
35[Não se vive num espaço neutro e branco. Não se vive, nem se morre, nem se ama no 

retângulo de uma folha de papel] Transcrição de um trecho da fala de Foucault in Voici ce que je 

veux dire. Disponível no sítio eletrônico: http://www.merve.de/ 
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historicizado, enfim. O que não impede que estes espelhos tenham sua 

conveniência e venham a ser fragmentados, colados, retrabalhados, 

soldados, criando representações as mais diversas que, em maior ou 

menor medida, dialogam com o real, intervindo em seu curso.     

 

3.2. Os limites da representação. 

 

De acordo com Foucault, já teríamos passado pela episteme arcaica, 

dominante até o século XVI e pela episteme clássica, que se estende 

até a virada do século XIX, quando surge a episteme moderna, dentro 

da qual nos encontramos. Cada episteme possui características bem 

definidas no que diz respeito à relação entre as palavras e as coisas. A 

episteme arcaica, por exemplo, não via diferença entre elas. O mundo 

era regido por um sistema de similitudes que a tudo conferia certo 

grau de parentesco. Não havia lugar para estranhos, nada estava do 

lado de fora, nada podia estar, uma vez que não havia um “lado de 

fora”. A ruptura promovida pela episteme clássica foi justamente neste 

sentido. Surge um grande, um imenso “lado de dentro”, o da 

representação, espaço no qual as coisas se organizarão e 

permanecerão em perfeita ordem, do lado de dentro da representação. 

O “lado de fora”, ou seja, das coisas que escapam à representação, 

não interessa. A representação dá conta de tudo, tudo existe na 

representação, eis a máxima da episteme clássica. A entrada da 

episteme moderna dar-se-á justamente pela fissura causada quando 

da constatação de que há coisas que existem em outro lugar, além dos 

limites da representação. Seguindo o método arqueológico, presente 

também n´ A história da loucura, Foucault irá mapear as epistemes, as 

condições para que os conhecimentos possam acontecer de uma 

determinada forma, para então verificar como a relação entre as 

palavras (representações) e as coisas (objetos) se deu ao longo da 

história do pensamento humano. 

 O conceito de episteme clássica, tal como a aparece na obra de 

Foucault, aponta para a condição de desenvolvimento daquilo que 

entendemos como identidade. Somente a partir dela é possível pensar 

em separações, campos externos, gavetas, prateleiras, todo um 
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território classificatório que Foucault chama de máthêsis universal, a 

totalidade do conhecimento. Não há mais lugar para o bloco único e 

coeso, agregador de todos os saberes, tão característico da episteme 

arcaica, quando tudo era semelhante entre si e, pelas leis das 

similitudes, permanecia unido, sem que as coisas se fundissem umas 

nas outras, nem se separassem irremediavelmente, quando nada 

podia ser realmente estranho a coisa alguma. E, se não havia 

“estranhos”, por conseguinte não era possível que houvesse “iguais”, 

uma vez que a identidade precisa do seu contraponto, do seu oposto – 

o que não é idêntico, o que não se assemelha – para se sustentar. A 

base para esta sustentação será fornecida pela episteme clássica. A 

partir daí os conceitos fragmentam-se. Nem tudo mais se assemelha 

entre si. Há coisas que se assemelham a outras, mas não se 

assemelham a outras tantas e as que não se assemelham devem 

guardar uma respeitosa distância entre si. Aos muito dessemelhantes, 

àqueles que não respeitam as separações criadas, restam os hospícios, 

os sanatórios, as prisões, os claustros de todo tipo, mais ou menos 

consentidos, onde os dessemelhantes serão guardados de acordo com 

idade, crença, sexo, ou seja, eles também serão, dentro de sua 

subversão, classificados. Na episteme clássica, não se admite mais, 

por exemplo, que um tratado de História Natural fale sobre dragões, 

uma língua que não caiba num dicionário e menos ainda uma 

necessidade que não possa ser representada num valor, o qual possa, 

por sua vez, ser representado numa moeda. As coisas têm o seu lugar. 

 A cada campo do conhecimento, o que lhe pertence. Nem mais, 

nem menos. Cada coisa em seu lugar e todas, bem arrumadas, cabem 

dentro da representação. O que posso ver, posso classificar e ordenar, 

tudo tem o seu lugar dentro da representação. A conseqüência 

imediata desse tipo de pensamento é clara: se tudo pode ser 

representado, o não-representável simplesmente não pode existir. O 

inverso também é válido: para que algo tenha sua existência 

comprovada, é necessário estar dentro da representação. Na episteme 

clássica as semelhanças não estão mais nas coisas em si, mas sim em 

algo exterior a elas, ou seja, na representação. Não que as sociedades 

arcaicas, como a grega, por exemplo, desconhecessem a noção do 
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semelhante e do estrangeiro. Um natural de Atenas seria sempre um 

igual para outros atenienses e um estrangeiro para os cretenses. Mas 

havia uma espécie de imobilidade do conceito. Não era concebível 

aumentar o número de atenienses por outro processo que não fosse o 

nascimento. Nem a guerra, nem a ocupação de territórios, nem anos e 

anos de convivência, nem a prática filosófica, nem afinidades 

intelectuais seriam capazes de alterar esta diferença de origem. A idéia 

de cidadãos que poderiam “naturalizar-se”, adquirir uma nova 

identidade a partir da impressão de um documento era, nesse 

momento, impensável. A noção de uma identidade que pode ser 

concedida, barganhada, transplantada só poderá ser observada com a 

expansão do Império Romano. A partir deste momento, quando a 

identidade romana avança junto com as conquistas territoriais, é 

possível ser semelhante sem compartilhar laços de nascimento ou, 

num primeiro momento, antes da ascensão do cristianismo como 

religião de Estado, até mesmo sem compartilhar a crença religiosa do 

grupo. É possível ser romano, mesmo para aqueles nascidos muito 

longe de Roma. A obediência ao Estado Romano e às suas leis outorga 

as similitudes. Ou seja: a semelhanças não estão mais nas coisas em 

si, como durante a episteme arcaica, mas são dadas por algo exterior 

ao objeto. Semelhante é algo que pode ser representado como 

semelhante. 

 O terceiro momento descrito por Foucault é a passagem da 

episteme clássica para a moderna. Esta teria ocorrido no final do 

século XVIII, quando um conjunto de pequenas alterações que 

desembocam num fenômeno de proporções equivalentes àquele 

sucedido no começo do século XVII, momento em que a epistemologia 

arcaica, das similitudes, cedeu lugar a uma nova maneira de pensar. 

No entanto, a inserção desta segunda passagem numa linha temporal 

não esclarece como isso aconteceu. Como ocorreu o desprendimento 

do pensamento da base de sustentação fornecida pelo reinado da 

representação rumo ao espaço do não-conhecimento? 

A resposta a esta pergunta não pode estar contida numa única frase, 

numa explicação simples, mas pode ser desdobrada através da 

arqueologia do saber. O caminho a percorrer é o de acompanhar o 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
DE JECA A BENTO: 

IDENTIDADE NACIONAL NOS QUADRINHOS DE MAURICIO DE SOUSA 
 
 

   95

acontecimento seguindo suas disposições aparentes, camada por 

camada, o que equivale a dizer, através dos três campos do 

conhecimento escolhidos pelo autor para comprovar sua teoria – que 

corresponderiam aos campos da Economia, Linguagem e da História 

Natural – e o primeiro passo é justamente a datação. Como dissemos, 

a transformação da positividade clássica em positividade moderna (da 

qual, Foucault dirá que ainda não saímos completamente) dá-se entre 

1775-1825. Entre 1795-1800 duas fases se intercalam. Na primeira as 

positividades ainda estão inseridas no princípio geral clássico da ordem 

e somente na segunda fase a Economia, a Linguagem e a História 

Natural “adquirem um modo de ser que não é mais compatível com os 

limites impostos pela representação” (1999:303). Já na primeira fase 

pode-se perceber uma alteração na configuração das positividades, na 

maneira como os elementos de representação irão se relacionar uns 

com os outros. O que se busca ainda é o estabelecimento de uma 

ordem, porém esta acontecerá por um jogo de comparações. A 

identidade das coisas passa a ser dada pela relação entre elas. 

Vejamos, primeiro, como isto acontece na Economia. 

 Durante a episteme clássica a análise das riquezas tem como 

fundamento a troca, ou seja, o valor das coisas é dado pelo poder que 

estas encerram ao serem substituídas nos processos de troca. 

Depende, portanto, das equivalências, da capacidade das coisas de se 

representarem umas às outras. Para Foucault, Adam Smith ao invés de 

ser chamado de “fundador da economia moderna” deveria ser 

considerado o fundador da economia em si. Não por ter analisado o 

trabalho como medidor econômico, nem por ter diferenciado o valor de 

uso do valor de troca (pois isso já estava presente em outros teóricos 

do período), mas por ter deslocado o foco da análise: em Smith o 

trabalho deixa de ser um elemento mediador entre a riqueza e o 

objeto do desejo (necessidade), tornando-se o próprio elemento de 

definição do valor final de uma mercadoria. Em outras palavras: deixa 

de ser instrumento de medida relativo e passa a ser unidade fixa, 

absoluta. São dois os problemas desta inferência: 1. se o trabalho 

também tem um preço e este é variável, como pode ser ele mesmo, 

portanto, uma unidade fixa?; 2. o trabalho muda de forma, torna-se 
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mais produtivo, “rende” mais ou menos, logo como é possível que seja 

uma unidade insuperável? Porém Foucault adverte serem justamente 

essas particularidades que permitem perceber o porquê do trabalho 

ser a unidade econômica irredutível, pois o trabalho, em si, é fixo, o 

que muda são as quantidades de alimento que se pode obter após um 

dia de trabalho ou a quantidade de objetos produzidos durante uma 

jornada (idem: 306-307) e se o desenvolvimento das técnicas de 

produção aumenta o número de objetos produzidos e, portanto, baixa 

o valor de troca destes, isto quer dizer que cada um deles, por sua 

vez, só poderá adquirir uma quantidade de trabalho (presente em 

outros objetos) proporcionalmente menor. Não foi, assim, o trabalho 

que diminuiu em relação às coisas, mas sim as coisas que se 

achataram em relação ao trabalho.  

 

Para o economista o que circula sob a forma de coisas é 

trabalho. Não mais objetos de necessidades que se 

representam uns aos outros, mas tempo e fadiga, 

transformados, ocultos, esquecidos. (...) os homens trocam 

porque experimentam necessidades e desejos, mas podem 

trocar e ordenar essas trocas porque são submetidos ao 

tempo e à grande fatalidade exterior. (id. ibid. :308-9) 

 

A partir de Smith a análise das riquezas extrapola o campo da 

representação e passa a se referir a dois domínios exteriores a ela: o 

de uma Antropologia que leva em conta a finitude do homem, sua 

relação com o tempo e o de uma economia que não teria mais por 

objetivo principal a troca de riquezas, mas sua produção real: formas e 

trabalho de capital. O tempo deixa de ser cíclico e linear, e se insere 

numa organização que possui necessidades próprias. Torna-se o tempo 

do capital. E se “a economia do século XVIII estava relacionada a uma 

máthêsis como ciência geral de todas as ordens possíveis; a do século 

XIX refere-se a uma Antropologia como discurso sobre a finitude do 

homem.” ( id. ibid.: 354) 

 No que diz respeito à Biologia, nesta fase as classificações 

continuam tendo por finalidade representar o caráter que agrupa os 
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indivíduos e espécies em unidades gerais. Os princípios gerais da 

taxonomia continuam voltados para a ordenação de estruturas que 

permitam comparar os seres vivos. O que surge de novo neste período 

é a descoberta de relações que ocorrem fora do campo do visível. 

Surge a noção de caráter, do sinal visível que aponta na direção de 

alguma função, constituindo uma organização ora aparente, ora 

imperceptível ao olhar. A idéia de uma organização passa a ser o 

fundamento da taxonomia e o paralelismo classificar-denominar é 

rompido, pois a partir dessa fase o distinguir passa a ser algo feito sob 

diferentes critérios do nomear. “A ordem das palavras e a ordem dos 

seres não se recortam mais senão numa linha artificialmente definida. 

(...) Começa-se a falar sobre coisas que têm lugar num espaço diverso 

do das palavras.” (id. ibid.:.317) É igualmente neste período que as 

noções de orgânico (vivo, capaz de organizar-se e, em última análise 

de fecundar) e inorgânico (morto, não organizado, incapaz de 

fecundar) ganham importância, assim como o próprio conceito de 

biológico começa a de estabelecer.  

 No campo da linguagem, as transformações também ocorrem, 

porém num ritmo bem mais lento. A explicação para esta disritmia 

reside na relação entre palavras e coisas estabelecida pelo discurso da 

episteme clássica. Considerando a linguagem como sendo o próprio 

pensamento, a explicação de um desdobramento da representação (e 

não de um objeto), o Discurso clássico não ligava objetos a palavras, 

mas sim idéias de coisas (representações) a representações verbais. 

 Em outras palavras: na episteme clássica a linguagem é um 

desdobramento da representação, ela mesma a representação de uma 

representação. Daí a resistência maior desse campo em absorver as 

mudanças que se processavam em outros âmbitos. Somente no último 

quartel do séc. XVIII será possível verificar uma modificação na análise 

das línguas. Ao invés da busca por marcas ancestrais em cada uma 

delas, resquícios de uma protolíngua pré-Babel, passa-se a investigar 

semelhanças entre as línguas e ao quão transparentes estas são entre 

si. Mais uma vez, não estamos diante de uma mudança total, uma vez 

que tais análises remetem a aspectos da Gramática Geral, própria da 

episteme clássica, como a existência de uma língua ancestral comum e 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
DE JECA A BENTO: 

IDENTIDADE NACIONAL NOS QUADRINHOS DE MAURICIO DE SOUSA 
 
 

   98

a influência sobre a linguagem dos acontecimentos históricos 

exteriores a ela. O que há de novo na confrontação das línguas no final 

do século XVIII é a atenção dada a um termo que se posiciona de 

maneira intermediária entre os radicais das palavras e suas 

derivações: a flexão. Esta tampouco era uma novidade. O ineditismo 

estava no tratamento dado a ela, que passaria a ser vista a partir 

deste momento como um elemento análogo entre as línguas. Percebe-

se que a raiz de uma palavra pode mesmo variar, mas a flexão não. É 

ela, pois, o elemento irredutível, pois nenhum elemento menor impõe 

mudanças tão grandes às línguas. A Gramática Geral, estática, 

incorpora, via flexão, a historicidade na análise das línguas. A flexão é 

o elemento irredutível na análise da linguagem, assim como o trabalho 

o é para a análise econômica ou a organização dos caracteres para a 

História Natural e, a partir dela, a linguagem passa a ter uma história. 

 Nos três casos analisados (Economia, História Natural e 

Linguagem), as relações da representação consigo mesma e as 

relações de ordem que ela permite determinar passam por elementos 

exteriores à representação. “A representação está em via de não mais 

poder definir o modo de ser comum às coisas e ao conhecimento. O 

ser mesmo da representação vai agora cair fora da própria 

representação” (id. ibid.: 332). Em outras palavras: começam a existir 

coisas que extrapolam os limites da representação.  O homem, 

enquanto objeto do saber e ser pensante surge neste momento, por 

meio do estudo realizado via ciências empíricas: 

 

Agora, estudar esses objetos empíricos é estudar o 

homem. Eles o requerem, na medida em que o homem 

é meio de produção, se situa entre os animais e possui 

linguagem. Mas esses objetos também o determinam, 

na medida em que a única maneira de conhecer o 

homem empiricamente é através desses conteúdos do 

saber. (...) a dependência do homem com relação aos 

objetos empíricos significa que, através deles, ele se 

descobre como ser finito. (Machado, 2001: 90) 
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 A conseqüência disso para as Ciências Humanas começa pelo 

fato destas estarem sujeitas às alterações da episteme. Na episteme 

moderna (ou “pós-moderna”, diriam outros), na qual não há mais 

lugar para os fundamentos totalizantes do período clássico, também 

não há mais lugar para o homem enquanto fundamento, um homem 

que cabe totalmente dentro da Antropologia. O lugar do homem 

precisa ser redefinido, repensado, renegociado. A episteme moderna 

gera fragmentações de tal ordem que cada sujeito é, em si, um 

caminho, uma proposta, uma episteme. Porém, faz-se necessário  

lembrar que, embora a ruptura que dá origem a uma nova episteme 

seja irreversível, as positividades não se extinguem todas, por 

completo, de uma só vez. Mesmo não sendo mais possível, por 

exemplo, pensar numa identidade nacional totalizadora nos padrões 

clássicos, há sintomas de sobrevida dessa busca na episteme 

moderna.  

 Foucault, como vimos, constrói sua argumentação a partir de 

três campos do conhecimento: a Biologia, a Economia e as Teorias da 

Linguagem. Porém, o primeiro capítulo de As Palavras e as Coisas (a 

análise do quadro “Las meninas” de Velásquez) já deixava entrever o 

rumo que sua obra tomaria. Em uma entrevista concedida a Paolo 

Caruso, em 1967, Foucault afirmava: 

 

“Se não me falha a memória, meu primeiro grande 

choque cultural foi causado pelos músicos serialistas e 

dodecafônicos franceses – como Boulez e Barraqué – 

aos quais eu estava ligado por relações de amizade. Eles 

representaram para mim o primeiro ‘racha’ com este 

universo dialético dentro do qual eu havia vivido até 

então.”·· 

 

 De fato, seus últimos trabalhos sobre a loucura, as ciências 

humanas e a história da sexualidade foram acompanhados de artigos 

sobre Raymond Roussel e René Magritte, críticas literárias e ensaios 

sobre a pintura e a literatura. O contato com artistas tornou-se cada 

vez mais forte e desta relação resultaram obras, cujo foco está voltado 

para experiências estéticas proporcionadas pela pintura, a escultura, a 
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música e a literatura. Esta filosofia das poéticas, incluindo as visuais, 

do modo como foi desenvolvida por Foucault em seus últimos 

trabalhos, nos permite transportar a análise, a princípio calcada na 

linguagem verbal, de As Palavras e as Coisas para o campo das 

imagens. Vejamos como essa forma de análise poderia ser aplicada a 

três signos visuais de diferentes épocas.  

 

3.3. Epistemes e seus espelhos. 

 

 O primeiro exemplo data do século XV. Trata-se do óleo de Jan 

van Eyck de 1434. Aceita-se como sendo a mais antiga informação a 

respeito desta tela, um inventário do  início do século XVI, o qual se 

refere ao retrato de um certo senhor Arnoult-fin, aparentemente uma 

versão francesa do nome Arnolfini, provavelmente o comerciante 

italiano Giovanni di Arrigo Arnolfini, nascido por volta de 1400, natural 

da cidade de Lucca e radicado em Bruges.36  

 Conhecida por diversos nomes - Verlovingsportret van Arnolfini 

(Os esponsais de Arnolfini),  Echtpaar Arnolfini (O Casal Arnolfini) ou  

Het Arnolfini-portret (O retrato dos Arnolfini) -, a tela de van Eyck 

figura entre as primeiras manifestações pictóricas a fazer uso do 

recurso da cena dentro da cena através de um espelho. Neste caso o 

próprio pintor insere-se na pintura, representado numa imagem 

refletida num pequeno espelho, estrategicamente posicionado ao fundo 

do quadro.  Sobre esta inusitada inserção do pintor, comenta o 

historiador E. H. Gombrich: 

                                                 
36 Gardner's Art Through the Ages, disponível no sítio eletrônico: 

http://employees.oneonta.edu/farberas/arth/arth214_folder/van_eyck/arnolfini.html 
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 Jan van Eyck, Os esponsais de Arnolfini 

 

 “(...) o mestre apôs seu nome numa posição de 

destaque no quadro, com as palavras latinas ‘Johannes 

de Eyck fuit hic’ (Jan van Eyck esteve aqui). (...) Pela 

primeira vez na história, o artista tornou-se a 

testemunha ocular perfeita, na mais verdadeira acepção 

da palavra.” (Gombrich, 1999:243) 

 

 Gombrich apresenta a sua versão da cena. Diferente da 

defendida por P.- M. Bertrand (1997), que afirma que as figuras 

retratadas seriam, na verdade, o próprio van Eyck e sua esposa, 

Marguerite, durante a gravidez desta. Neste caso a inscrição assumira 

outra significação e seria uma espécie de mensagem de pai para filho, 

como se o pintor dissesse: Jan van Eyck (o filho) esteve aqui (no 

ventre de sua mãe). Seja qual for a versão, sempre será necessária 
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certa dose de flexibilidade histórica, pois nem mesmo certeza do nome 

da noiva podemos ter: ora chama-se Giovanna Cenami ou Jeanne de 

Chenamy. Precisamos ainda ignorar a recentemente descoberta 

certidão de matrimônio de Giovanni de Arrigo Arnolfini, quatorze anos 

mais nova que a tela de van Eyck.37 Parece que Arnolfini casou-se 

mais de uma vez e, neste caso, a tela retrataria sua primeira esposa, 

sobre a qual não há maiores informações. O fato é que, a começar 

pelo título, nosso conhecimento sobre a tela permanece muito restrito, 

mas não há como deixar de perceber no comentário de Gombrich um 

pressuposto teórico, que o acompanha por toda a sua análise: a arte 

até esta época buscava ratificar, testemunhar o real, ser o célebre 

“espelho do mundo”. Por privilegiar esta função da imagem, a de 

imitação do real, Gombrich não se detém em detalhes de considerável 

importância, como o fato de o espelho na parede ser uma lente 

convexa. Este simples pormenor abre todo um leque de possibilidades 

interpretativas que não estão contempladas na análise de Gombrich. 

Uma lente convexa, se não serve muito ao propósito de artigo de 

toucador, explicita a noção do artista do uso das lentes e espelhos na 

formação e reflexão de imagens. 

 Ao “alquimista” van Eyck, assim conhecido entre seus 

contemporâneos por suas experiências com tintas e pigmentos, é 

creditada a invenção da pintura a óleo. Na verdade, já se usava óleo 

sobre a tela para cobrir a têmpera e protegê-la. A grande inovação de 

van Eyck foi misturar os pigmentos com óleo de linhaça aplicando essa 

mistura diretamente na tela (que depois de pronta seria envernizada), 

o que o levou a escapar das limitações impostas pela têmpera. 

 

                                                 
37 JONES, J. Artigo disponível no sítio eletrônico : 

http://www.guardian.co.uk/arts/portrait/story/0,11109,739697,00.html 
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Detalhe de Arnolfini - Inscrição no espelho 

 

 Mestre do realismo, do detalhe, da capacidade de trazer o real 

para a tela, o espelho convexo na pintura de van Eyck chama a 

atenção justamente para a falibilidade da crença na pintura como 

espelho do real.  Sabe-se que os Países Baixos eram produtores de 

espelhos e lentes, e que a região de Flandres viu surgir um movimento 

rumo a um maior naturalismo na pintura, por volta de 1430. 

Igualmente conhecida é a reserva dos artistas no que diz respeito à 

explicitação dessas técnicas, uma vez que tais práticas poderiam ser 

confundidas com bruxaria e lhes custar a própria vida.38 Esta falta de 

recato de van Eyck em explicitar o uso de lentes no Arnolfini, torna a 

                                                 
38 A este respeito ver HOCKNEY, D. O  conhecimento secreto. São Paulo, Cosac & Naify, 2003. 
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obra ainda mais curiosa. Por que van Eyck teria denunciado sua 

técnica?  

 Estaríamos diante de um testemunho de realidade, imitação do 

real, de ícone, em termos peircianos, assumindo-se enquanto tal? Ou 

seria van Eyck o primeiro a explorar a passagem da pintura para a 

condição de símbolo? Se fosse apenas um testemunho, uma maneira 

de se colocar o pintor em cena, seria necessária a lente convexa? Em 

outras palavras, a lente convexa é um bom “espelho do real”? O casal, 

aparentemente o tema central da tela, está posicionado de maneira a 

conduzir nosso olhar para o espelho, guardiões zelosos de sua própria 

imagem refletida. Como se fosse ela, a reflexão, o personagem 

principal, o elemento que justifica a pintura.  

 Os pintores realistas efetivamente conseguiam transportar para 

a tela figuras do mundo real a partir dos pequenos “truques” que a 

mestria da técnica proporcionava, mas que podiam ser descobertos 

mediante uma observação feita de mais perto. As pinceladas precisas 

e camadas sobrepostas de tinta carecem de certo distanciamento para 

se transformarem, de grãos de pigmento que são, na maciez 

prometida pela casca de um pêssego ou na aspereza de uma pele 

enrugada.  

 Para van Eyck, no entanto, o problema era outro. Não bastava 

representar na tela algo que se assemelhasse a uma figura conhecida. 

A mistura de pigmentos e óleo deveria ser capaz de reconstruir, na 

própria tela, aquele objeto a partir de seus mínimos detalhes. No 

aposento dos Arnolfini, as coisas do mundo real não foram 

transportadas para lá. A impressão que o observador tem é de que 

elas estão lá e, mais do que isso, sempre estiveram. Ao tentar 

capturar um objeto (uma fruta, um animal, o rosto de um homem), 

não em um momento determinado (como fazemos com um motivo 

fotografado, congelando-o num instantâneo), mas concebê-lo em sua 

essência, van Eyck dialoga com os gregos e sua cultura da estabilidade 

total. Uma diferença capital entre eles é o fato das estátuas gregas 

não procurarem retratar rostos específicos, semelhantes aos modelos 

retratados. Os belos corpos, os esplêndidos narizes das estatuárias 

gregas não buscavam ser o retrato fiel deste ou daquele nariz, mas 
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sim a essência do belo que poderia se manifestar num nariz, ou num 

torso. Van Eyck, ao contrário, buscava captar as particularidades dos 

rostos que retratava, o que neles havia de único, de particular. Por 

outro lado, a grande aproximação de van Eyck com os gregos se dá no 

sentido da tentativa de imobilização da imagem, da exclusão do vetor 

tempo. Os gregos queriam captar as formas ideais, tais como elas se 

apresentavam no mundo dos deuses, imutável, um mundo no qual não 

havia lugar para o tempo dos homens. Van Eyck busca pintar cada 

coisa, não como ela pode ser vista no mundo real, pois este nos é 

apresentado por um par de olhos que mal distingue a superfície das 

coisas, suas texturas e cores. Tampouco não lhe interessa a 

perspectiva humana, pela qual alguns objetos estarão sempre mais 

próximos que outros, ou mais focados que outros, mas sim outro tipo 

de enfoque: como as coisas seriam vistas se pudéssemos enxergar 

com olhos perfeitos, olhos a quem nada escaparia, olhos que 

pudessem captar os objetos em sua totalidade, olhos perfeitos, 

divinos. Por isso as telas de van Eyck estão repletas de objetos 

carregados de simbologia.  

 Tomando Arnolfini como exemplo, podemos verificar o cão que 

expressa fidelidade, o olho de Deus, que tudo vê, representado na 

única chama do candelabro, a mesma chama representando a vela 

nupcial que a noiva costumava entregar ao noivo, a pequena estátua 

de Santa Margarida, protetora dos bons partos, os tamancos que tanto 

indicam a santidade do sacramento, quanto podem servir de metáfora 

da fertilidade (acreditava-se, na época, que o contato dos pés com o 

solo aumentaria a fecundidade do casal), a figura do homem 

posicionada junto à janela aberta, que dá para o mundo exterior 

banhado de luz, enquanto a figura feminina ocupa o espaço mais 

escuro, mais próximo à cama etc. Cada objeto encerra, em si, ao 

mesmo tempo a perfeição divina e uma série infinita de paralelos, 

associações, similitudes com outros objetos e idéias que juntos, 

formam o mundo, compondo um todo, segundo a concepção medieval. 

E se a tela é uma reconstrução de objetos segundo a ótica divina, o 

tempo impresso nestas imagens será o tempo de Deus e não o dos 

homens. O resultado não são decerto figuras que careçam de 
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movimento , assim como as dobras das túnicas das esculturas gregas 

nada tinham de duras ou imóveis. Sobre Arnolfini Gombrich dirá que: 

 

A jovem acaba de pôr sua mão direita sobre a esquerda 

de Arnolfini, e este parece estar prestes a colocar a sua 

mão direta na esquerda dela, como um símbolo solene 

de sua união. (idem:240) 

 

 O tempo no qual as figuras de van Eyck se inserem é aquele da 

episteme arcaica, o tempo que Walter Benjamin (1980) dirá ser 

próprio das narrativas, o tempo do eterno retorno, o tempo em que as 

coisas são o que são, porque sempre foram assim e assim 

permanecerão. A análise de Foucault defende que o processo de 

mudança se dá não como um processo lento e gradual, mas sim 

através de rupturas. Nesse sentido o quadro de van Eyck deve ser 

entendido como um exemplo de uma fissura aberta na episteme 

arcaica, a qual, uma vez trincada, não tardará a romper-se dando 

lugar a uma nova maneira de pensar.  

 De modo análogo ao que acontece com Arnolfini, nosso segundo 

exemplo, a tela As Damas de Honra, também conhecida por As 

Meninas, (Las Meninas), pintada por Diego Velásquez em 1656, 

identifica uma episteme. A diferença, nada desprezível, é que se a tela 

de van Eyck aponta para uma fissura na episteme arcaica, o painel de 

Velásquez é o registro da episteme clássica em sua plenitude. Nesta 

tela, mais uma vez é usado o recurso do quadro dentro do quadro. 

Velásquez pôde ter acesso ao trabalho de van Eyck, na época em que 

era o pintor oficial da corte, uma vez que a tela de van Eyck pertencia 

à Pinacoteca Real Espanhola. Em Velásquez, a proposta de van Eyck é 

significativamente estendida: trocando a posição do espelho, o artista 

torna-se o centro do quadro e não uma pálida imagem refletida ao 

fundo. O ato de representar é o próprio tema da representação. Não é 

mais necessário pintar as coisas como se vistas pelos olhos de Deus. 

Basta que elas apareçam da melhor forma possível na tela. É a 

episteme clássica em sua melhor forma. Uma extensa e ricamente 

elaborada análise de Las Meninas constitui o primeiro capítulo de As 
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Palavras e as Coisas. Conforme vimos, o autor define os momentos 

das relações entre as palavras e as coisas em três fases, as quais ele 

denomina epistemes: arcaica, clássica e moderna. Las Meninas seria 

um belo exemplo de representação típica da episteme clássica, por ser 

uma composição em que nada falta. O motivo da pintura está 

presente: a Infanta, suas damas de honra, eclesiásticos e algumas 

figuras tipicamente palacianas, como o fiel cão aos pés de seus donos, 

o bufão, a anã, personagens que ofereciam entretenimento na corte e 

com freqüência eram retratados nos quadros de Velásquez. (Cumming, 

1996:57). O pintor está presente (e nesse sentido estamos diante de 

um auto-retrato de Velásquez), assim como os pais da Infanta, sendo 

estes o motivo do “quadro dentro do quadro” (podemos vislumbrar a 

silhueta dos reis, por meio do reflexo de um espelho ao fundo do 

cômodo) e, por fim, o observador também está presente (há um 

homem que entra na sala pela porta do fundo).  

 Para Foucault, esse quadro é o símbolo da representação 

clássica, pois é nesta episteme que a linguagem se propõe a inserir a 

totalidade das coisas dentro da representação. O que em Arnolfini era 

uma ínfima brecha, uma mera fissura na episteme arcaica, em As 

Meninas é um campo aberto. Esse quadro cumpre o que a janela da 

câmara nupcial dos Arnolfini prometia: observar uma nova maneira de 

pensar o mundo, plenamente preenchido pela episteme clássica. 
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Diego Velásquez, Las Meninas 

 

A lente convexa no fundo do quarto em Arnolfini queria ser mais que 

um mero espelho. Queria descobrir as testemunhas, redescobrir o 

quarto, a janela, as frutas da janela, o que está para além da porta do 

quarto do jovem casal, o que gera uma certa tensão na composição. O 

centro é disputado pelo casal e por seu reflexo, sendo que este reflexo 

(representação) é ainda menor que a coisa refletida (aquilo que 

pretende representar). Em Las Meninas a tensão parece se resolver 

por meio da (falsa) exclusão dos personagens principais. Como se 

Velásquez nos quisesse dizer: “Não podemos vê-los, senão pelo 

espelho, mas se pudéssemos encará-los (como Velásquez de fato os 

encarou, pois ele estava lá), veríamos como são majestosos.” Talvez 

tenha sido um argumento como este o que o pintor utilizou para que o 

rei e a rainha concordassem com semelhante tela, na qual não passam 

de meros espectros, na qual o próprio Velásquez é maior que o rei. E, 

no entanto, na composição há algo maior ainda: a tela. A realidade, 
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desdobrando-se sobre si mesma, cabe dentro de uma tela, da qual 

vemos somente o fundo. Essa enorme tela, maior que os reis, que a 

Infanta, maior que o próprio Velásquez, não deixa dúvidas. Suporte da 

representação, nela há espaço para todos: a própria representação, os 

objetos representados e o processo dentro do qual se dá a 

representação. E se tudo nela está contido, para entendermos o 

mundo, basta entendermos a representação. 

 

 

Detalhe de As Meninas – Imagem do espelho 

 

Walter Benjamin costumava se referir a Paris com “a cidade dos 

espelhos" e nosso terceiro exemplo, a obra de Édouard Manet de 1882, 

Un Bar aux Folies-Bergères. (Um bar do Folies-Bergères) vai ao 

encontro dessa definição. Diferentemente do que acontece com van 

Eyck e, em certa medida, com Velásquez, no caso de Manet há uma 

série de elementos disponíveis, tanto biográficos quanto referentes à 

obra. 

 Édouard Manet (1832 - 1883) é um perfeito exemplo de filho 

abastado da burguesia parisiense do séc. XIX. Filho de uma refinada 
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dama da sociedade e de um juiz, ao jovem Manet estava destinada 

uma brilhante carreira na magistratura. Malgrado os esforços paternos, 

Édouard não se sobressai na academia, após tentar estabelecer-se na 

Marinha, chegando mesmo a visitar o Brasil. Ao ser reprovado por 

duas vezes nos exames finais, seu pai permite que o jovem se dedique 

à sua inclinação: as artes. Na opinião de Manet a arte deveria ser a 

expressão das idéias e (dos ideais) do seu criador e, portanto, deveria 

estar muito mais ligada a questões presentes do que a uma reverência 

ao passado. As idéias de Manet certamente foram influenciadas pela 

forte movimentação causada pela reurbanização de Paris, da qual ele 

foi testemunha. Até 1852, a cidade mantivera, salvo pequenas 

alterações, a sua feição medieval. A segunda metade do século XIX, 

por sua vez, trouxe mudanças que não visavam apenas criar um 

ambiente mais adequado à crescente população urbana; esta era 

apenas uma face de um projeto maior: Paris deveria ser, mais que 

uma cidade, um verdadeiro centro de artes e cultura. Esta experiência 

marcou Manet profundamente. A problematização da modernidade 

será uma constante em suas obras. 

 Embora não por questões de sobrevivência, Manet sempre 

buscou o reconhecimento por parte dos acadêmicos, dos pintores 

famosos, daqueles que apresentavam suas obras nos grandes Salões 

de Arte. Ironicamente, quanto mais desesperadas eram as suas 

tentativas de ser aceito pela crítica estabelecida, mais sua pintura 

parecia querer seguir o caminho oposto. Suas obras eram 

consideradas antiacadêmicas, de gosto duvidoso. As mulheres que 

Manet pintava, por exemplo, não eram ninfas etéreas, mas mulheres 

reais, demasiadamente reais, segundo os críticos e suas habilidades 

técnicas eram consideradas duvidosas. A tela Olympia (1865), na qual 

Victorine Meurent, uma cortesã com quem Manet manteve uma longa 

colaboração, retratando-a em várias de suas telas, aparece numa pose 

clássica, inspirada na Vênus de Urbino (1538) de Ticiano, causou um 

verdadeiro frenesi e foi arrasada pela crítica. Apenas alguns amigos de 

Manet, como o escritor Émile Zola ousaram sair-lhe em defesa. A 

reação dos visitantes do Salão de Arte foi tão feroz, que foi necessário 

contratar guardas para garantirem a proteção da tela, até que esta 
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fosse transferida para um local mais seguro, fora do alcance do 

público. Um jornal da época dizia: 

 

 A auguste jeune fille [assim fora descrita a jovem 

representada por  Zacharie Astruc, amigo de Manet, num 

texto que acompanha a tela] é uma cortesã, de mãos sujas 

e pés enrugados; ela está deitada, usando chinelos à moda 

turca e uma flor vermelha nos cabelos; seu corpo tem a cor 

pálida de um cadáver num depósito; seus contornos foram 

desenhados com carvão e seus olhos esverdeados e 

injetados parecem estar provocando o público, é protegida 

todo o tempo por uma negra hedionda. Não, nunca nada 

tão…estranho foi pendurado nas paredes de uma exibição 

de arte.39 

 

Manet nunca apreciou o frisson causado por suas telas. Sua intenção 

não era escandalizar, mas sim ser reconhecido. 

 Em 1874, apesar da sua (à revelia) consolidada reputação como 

artista experimental e líder do movimento Impressionista, Manet 

recusa-se a participar da primeira exposição do grupo, realizada no 

Estúdio Nadar. Manet permanecerá sempre se equilibrando entre a 

fidelidade aos impressionistas e o desejo de ser reconhecido nos 

Salões de Arte. 

 Em 1881, quando havia finalmente conquistado algum respeito 

por parte da academia, Manet adoece. Em seu último grande trabalho 

volta aos cafés-concerto, à flânerie parisiense, tema já explorado em 

outras telas, sobretudo a partir do final da década de 70.   Un Bar aux 

Folies-Bergères, embora esquematizado in loco, será realizado em 

estúdio. A doença do pintor já não lhe permite locomover-se. A tela foi 

apresentada na exposição de 1882. Novamente a crítica não lhe foi 

favorável. Um ano depois Manet viria a falecer. 

 As telas de Manet trazem, não raro, sinais das obras que o 

inspiraram.  Em Un Bar aux Folies-Bergères não é diferente. Nele 

vemos a influência de Diego Velásquez, sobretudo de Las Meninas, até 

mesmo em pequenos detalhes, como o ramalhete de flores que enfeita 

                                                 
39 'Ego', "Courrier de Paris," Le Monde Illustré, 13 de Maio de 1865. 
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o colo da garçonete Suzon, bem como enfeitara o da Infanta 

Margarida. A admiração do pintor francês por Velásquez não era 

nenhum segredo. Manet considerava Velásquez o maior de todos os 

pintores. Foi provavelmente em 1856 durante uma viagem a Madri que 

Manet viu pela primeira vez a obra-prima de seu ídolo e encantou-se 

com o tema dos espelhos, da representação dentro da representação, 

que será o mote de seu último trabalho.  

 

Édouard Manet, Un Bar aux Folies-Bergères 

 O que vemos neste quadro? Uma jovem, vestida com asseio, 

apóia-se no balcão de um bar, sobre o qual estão enfileiradas algumas 

garrafas de bebida, um pequeno arranjo de flores e um prato de 

frutas. Mas isso não é tudo que vemos. Por trás da aparente calma da 

jovem desdobra-se um mundo que nos é dado a perceber através de 

um espelho.  

 Lá está o Folies-Bergères, uma espécie de café-concerto, por 

onde circulavam algumas personagens típicas da cena parisiense. 

Manet freqüentava o bar, conhecia seu público habitual e trouxe para a 

tela algumas destas figuras. Além da garçonete Suzon, que de fato 
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trabalhava lá, está presente também uma dama elegante de blusa 

branca e luvas amarelas, à esquerda da tela. Trata-se de Méry 

Laurent, artista de reputação não exatamente acima de qualquer 

suspeita, aqui representada ao lado de um rico dentista, amigo de 

Manet. Atrás dela, à direita, de bege, está sentada a atriz Jeanne de 

Marsy. A trapezista de botas verdes provavelmente é a norte-

americana Katarina Jones, que se apresentou no Folies-Bergères em 

1881. O cavalheiro que se aproxima de Suzon é o pintor e amigo de 

Manet Gaston Latouche. Alguns detalhes da composição buscam 

igualmente apreender o espírito da época, como os globos elétricos 

espalhados pelo salão, reverenciados na Exposição de Eletricidade de 

Paris, de 1881, considerados o máximo do avanço tecnológico. 

 Justamente este espelho, que tantas coisas nos permite ver é, 

ao mesmo tempo, o grande mistério desse quadro. O espelho aciona o 

que poderíamos chamar de uma ruptura na construção da tela. 

Enquanto a Suzon e o balcão de fora do espelho são construídos com 

riqueza de detalhes, suas projeções no espelho não parecem seguir 

qualquer ordem lógica. O reflexo do balcão à esquerda leva a crer que 

o espelho está enviesado em relação a ele e a ordenação das garrafas 

vista pelo espelho, também não corresponde a forma como estas estão 

ordenadas fora dele. Do mesmo modo, a posição da Suzon de fora do 

espelho não corresponde tampouco àquela refletida. 

Não apenas os objetos e as pessoas estão como que “fora de lugar”, o 

próprio espaço parece descolado. Documentos sobre o Folies-Bergères 

da segunda metade do século XIX revelam que o estabelecimento 

possuía três bares, todos eles localizados num jardim construído no 

térreo e, conseqüentemente, nenhum deles poderia ter uma visão da 

sala de espetáculos, nem do público. Assim como havia feito com as 

pessoas e os objetos, Manet reconstrói o espaço dentro da tela, a 

partir de esboços traçados no local, mas sem prender-se a eles. 

Contrariando as diretrizes impressionistas, a tela não representa o bar 

do Folies-Bergères, como ele de fato é, mas sim uma livre 

reconstrução de estúdio. Manet parece perceber logo as implicações 

deste fato. Reproduzir um espaço dentro do estúdio é poder recriá-lo, 

é ter poder sobre ele. A forma como Manet se apropriou desta 
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recriação pode ser observada durante o processo de criação da tela. 

Os primeiros esboços mostram uma garçonete, que em nada se parece 

com Suzon, posicionada de forma que coincidiria com seu reflexo. 

 Exames realizados com raios-X comprovaram que Manet chegou 

a pintar esta segunda garçonete na tela e seria ela quem deveria estar 

conversando com o cavalheiro de chapéu. Posteriormente esta figura 

desapareceu, cedendo lugar ao reflexo inclinado de Suzon.  

 

 

Esboço de Manet para Un Bar aux Folies-Bergères 

 

O principal problema que Manet nos criou foi o seguinte: qual é o lugar 

do observador em relação à cena? Nós estamos, ao mesmo tempo, em 

frente a Suzon, no lugar onde deveria estar o homem de chapéu, mas 

também estamos no local uma vez ocupado pelo pintor. A coerência da 

representação é rompida, pois quem deveria estar refletido no espelho 

(nós observadores ou, em última análise, o pintor) não está, e quem 

aparece refletido, não está no lugar onde deveria estar. O jogo de 

espelhos nos confunde, embaralha, como fez com os críticos de arte da 
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época, mas como entender a tela sem este espelho? Como entendê-lo 

na tela? Se as coisas que vemos, vemos somente através do espelho, 

serão estas reais ou será que se passam na cabeça da garçonete que 

Manet retratou em seu estúdio atrás de um balcão improvisado? Como 

lidar com o fato de o reflexo de Suzon e do cavalheiro simplesmente 

não corresponderem, respectivamente, à posição que ela ocupa na tela 

e que ele deveria ocupar, caso estivesse no “local esperado”, ou seja, 

onde nós estamos, do lado de cá do balcão? 

 Foucault, que situa Manet dentro do Impressionismo, reconhece 

que a ruptura provocada pelo artista o lança como um precursor da 

pintura que se desenvolveria no século XX. Manet teria sido o primeiro 

pós-renascentista a transpor para dentro da tela as questões espaço-

temporais inerentes à pintura. 40 

 O período conhecido no mundo das artes como o Quattrocento, 

ou seja, o século XV, havia selado o pacto, o qual os artistas 

procuravam cumprir com maior ou menor grau de desenvoltura: tentar 

mascarar o fato de que a pintura se inscreve num espaço delimitado, 

bidimensional. Desde Masaccio e da descoberta da perspectiva a 

grande preocupação era justamente inserir a tridimensionalidade neste 

espaço. Daí viriam os novos usos da luz e da cor e a inscrição de um 

espaço interior e outro exterior, dentro da representação. O retângulo 

da tela deveria ser esquecido a todo custo. O papel do observador 

também estava fixado rigorosamente e havia um espaço ideal 

reservado a ele. Manet rompe com este pacto, criando o que Foucault 

chama de “quadro-objeto”. A tela passa a ser entendida dentro de sua 

materialidade, na qual se inscrevem a tela em si (tamanho, formato 

etc.) e as coisas representadas sobre ela. Ao observador é reservado o 

(não-) papel de conciliar estas duas materialidades. O exemplo claro 

desta ruptura é Un Bar aux Folies-Bergères. É impossível saber onde 

os personagens pintados estão, qual o lugar que lhes cabe dentro da 

composição, qual o lugar que cabe ao observador. O espaço, assim 

tratado, deixa de ser normativo e passa a ser uma referência, a partir 

do qual tanto as figuras da tela quanto o observador podem se 

                                                 
40FOUCAULT, M. Conférence sur Manet.  Palestra apresentada no clube Tahar Haddad. Tunis, 

20.05.1971. Extratos disponíveis no sítio eletrônico: http://foucault.info/documents/manet/ 
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movimentar. As linhas verticais e horizontais do quadro são 

redobradas, a profundidade é fluida. Para Foucault, os paradoxos do 

reflexo da imagem nesta pintura representam o invisível e as posições 

do espectador e do pintor são questionadas e reinterpretadas a partir 

destes reflexos. Suzon, o cavalheiro e o pintor não estão mais naquele 

lugar que uma vez ocuparam, diante da tela, e mesmo o observador 

está fadado a ocupar este espaço somente por um breve intervalo de 

tempo.  

 O historiador e crítico de arte Thierry de Duve (1998) dialoga 

com Foucault na análise desta tela. Concorda com a hipótese central 

da representação de um descolamento, porém afirma que este não se 

dá no tempo, e sim no espaço. Não é o artista, nem o observador que 

se movimentam, mas sim o espelho. O que equivale a dizer: a 

representação pode enquadrar seletivamente partes diversas de uma 

mesma realidade.  

 Espelhos, espelhos por todos os lados. Mas será que o espelho 

de Manet encerra os mesmos mistérios que os de Van Eyck e de 

Velásquez? O espelho, explorado nessas telas em seu duplo sentido - 

tanto o de um artefato de vidro, tendo uma das partes recoberta por 

uma película de nitrato de prata, capaz de refletir imagens; quanto o 

de um suporte, como uma tela, capaz de imitar à perfeição coisas do 

mundo real - modifica-se conforme a noção da época (conforme a 

episteme, diria Foucault) acerca do que era considerado representável.  

 Em van Eyck, a tela é um perfeito espelho do mundo. Tudo o 

que vemos está lá, representado em seus mais meticulosos detalhes. A 

genialidade da obra está justamente em demonstrar um “algo a mais”, 

abrindo a possibilidade da tela bidimensional dar um giro de trezentos 

e sessenta graus, descortinando, por meio do espelho convexo, o 

acontecimento sob todos os ângulos. O pintor abre mão de sua 

invisibilidade. Deixa-se ver. Embora pequeno, menor que sua 

representação, ele esteve lá e parece nos convidar:  “Dêem um giro 

em torno do quarto e vejam o que acontecia em cada canto, nesse 

instante precioso aqui recriado.” Porém, se o convite é ousado, ainda é 

feito em voz baixa, quase sumida, pois não há como negar que 

estamos diante de uma tentativa ainda tímida da representação se 
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assumir enquanto elemento principal da composição. A episteme 

arcaica sofre uma fissura, mas esta ainda não é grande o suficiente 

para permitir a este espelho crescer, explodir, aceitar que a 

possibilidade recém-descoberta se desenvolva.  

 Velásquez evidencia a diferença que pouco mais de dois séculos 

podem fazer no campo das artes (e das idéias): se em van Eyck 

ocorria uma junção entre os espaços de dentro e de fora do quadro 

através da figura do casal, que pode ser observada tanto de frente 

(quando estão do lado de “dentro”) quanto de costas (pelo espelho, 

que nos revela a parte de “fora” do quadro), na obra de Velásquez não 

há ponto de convergência entre as esferas da realidade e a da 

representação. O casal real, a princípio o verdadeiro tema, está 

confinado dentro do espelho, para o qual ninguém olha, para o qual 

todos dão as costas. O tema da composição desaparece, esvai-se 

dentro dela. O real se apaga diante da representação. Embora a tela 

ainda seja o espelho do real, contendo todas as coisas tais como as 

vemos no mundo, com total respeito às leis que as regem como, por 

exemplo, as da perspectiva, algo mudou: o espelho dentro da tela 

aumentou de tamanho e agora é plano. Não quer mostrar tudo ao 

mesmo tempo, como van Eyck, e sim mostrar que ele, figura 

dominante, e só ele detém o poder sobre a representação. O convite 

nos é feito com voz forte: “Vejam todas as coisas que eu aprisionei 

nesta tela.” Van Eyck escrevera em sua tela “Jan van Eyck esteve 

aqui”. Velásquez parece dizer: “Eu estou aqui.” Decerto, algumas 

coisas se entregam ao olhar mais facilmente, outras nem tanto, mas 

todas “estão ali”. E se tudo está na representação, se esta pode conter 

a totalidade das coisas, então ela é maior que tudo. A tela dentro da 

tela, a que só vemos de costas, é gigantesca, maior que o próprio 

Velásquez. A representação é maior que as coisas, a representação é 

maior que os homens. Nela tudo cabe, dela nada escapa, nem mesmo 

seu criador. 

 O que Velásquez não foi capaz de perceber é que, apesar de seu 

esforço, há coisas que escapam à representação e que, portanto, 

escaparam à sua tela. O reflexo dos reis, por exemplo, aquele algo 

invisível que o pintor nos permitiu ver, só pode ser visto de frente, 
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num determinado ângulo. A imagem refletida naquele espelho nunca 

muda, por mais que o observador se movimente em frente à tela. Em 

outras palavras: o vetor tempo não cabe na representação. 

 Manet sabia disso quando, pouco menos de dois séculos depois, 

pintou Un Bar aux Folies-Bergères”. O que vemos no espelho é uma 

imagem não de quem está diante do quadro naquele momento, na 

posição do espectador (frontal), mas de quem já esteve lá e em outra 

posição. Assim como ignorara a convenção de se tentar apagar a 

concretude bidimensional da tela, Manet a explicita, assim como o faz 

com a quarta dimensão. Ao introjetar o vetor tempo na tela, Manet 

parece dialogar com seus antecessores, declarando a impossibilidade 

do pintor reconstruir a essência das coisas na tela, como supôs van 

Eyck, ou aprisionar o mundo dentro de uma pintura, como intentou 

Velásquez. Deixa clara a impossibilidade da representação abarcar 

tudo, como se nos dissesse, com voz pausada: “O cavalheiro parece 

ter estado neste lugar, bem ali naquele canto, já não mais está. Ou 

talvez - quem sabe? – nunca tenha por aqui passado.” O tempo pode 

ser também psicológico. Há coisas que não cabem no espelho, que 

transbordam para fora dos limites impostos à representação.  

 Deixemos, portanto, os mistérios dessas telas repousarem em 

paz. Aceitemos a dúvida sobre o nome da noiva de Arnolfini ou se a 

tela representa o dia de seu noivado ou de seu casamento, e se a idéia 

do quadro de Velásquez partiu do rei ou do próprio pintor. Resignemo-

nos com a eterna dúvida sobre o cavalheiro do Folies-Bergères: se o 

pintor Gaston Latouche representa a si mesmo, ou se é o retrato de 

um bourgeois libertino a procura dos favores de Suzon, ou ainda se 

estamos diante de um auto-retrato codificado, disfarçado, no qual o 

velho e doente pintor Manet se transmutaria na figura dândi de 

Latouche. Esse jogo de aparências e coisas que se revelam, enquanto 

outras se escondem, antes de causar estranheza e incômodo, deve ser 

entendido como uma constante na produção de signos visuais, como 

nos lembra Jean-Louis Weissberg: 

 

A operação da simulação nunca cessou: “fazer parece real 

o que não é” foi inventado para dar conta tanto da 
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escultura grega quanto da perspectiva (a famosa ilusão 

de profundidade), da pintura dita trompe-l’oeil até o 

apogeu do movimento barroco. Que esta apreciação se 

traduza em prevenções ou louvores é aqui secundário. 

Cada época teve seus simulacros. A nossa tem como 

particular ter feito nascer entidades híbridas, situadas 

entre o que é real (segundo o modo do objeto) e o que 

não é (segundo o modo de representação).  

(apud Parente 1993: 117) 

 

  À representação, mais uma vez, o espaço que lhe cabe. Mas que 

espaço seria este, afinal? Para tentarmos responder a esta pergunta, é 

preciso que retornemos ao nosso problema central: entendendo o 

quadrinho enquanto um signo, segundo a definição de Charles Peirce, 

e lançando mão da tese de Foucault sobre os limites da representação, 

o que poderíamos descobrir a respeito da participação das hqs na 

construção de uma determinada identidade nacional? Sem perder de 

vista as características da linguagem apresentadas no primeiro 

capítulo, voltemo-nos agora ao problema da identidade nacional. 
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Capítulo 4: Identidade nacional - Essa velha 

desconhecida. 

 

 Há dias, lia num jornal do Rio de Janeiro a notícia de 

que se estava realizando um seminário intitulado ‘Em 

busca da identidade nacional’. Depois de tantos 

decênios de investigação sociológica e antropológica, 

surpreendi-me que ainda se esteja à procura da 

referida senhora, que a esta altura já devia ter sido 

normalmente encontrada. O fato de não o ter sido 

talvez seja a indicação de que ela simplesmente não 

existe e de quão fugazes são as identidades nacionais, 

ao menos na ótica dos historiadores.41 

 

4.1. Identidade, sim, mas que identidade? 

 

 Identidade nacional: a elasticidade deste termo pomposo parece 

não conhecer limites. Visita os mais diferentes discursos, deixa-se 

levar pelos mais variados enunciadores, pelas mais diversas vozes que 

discorrem sobre o tema em tom não raro eloqüente, inflamado, jamais 

indiferente. Tratar de identidade nacional é lidar com um tema a um só 

tempo envolvente e fugidio, sobre o qual todos parecem ter algo a 

dizer, o que aparentemente facilitaria o trabalho de qualquer 

pesquisador interessado no assunto. No entanto, a apreciação das 

obras de autores que se dedicaram ao tema com afinco desfaz 

rapidamente tal ilusão. Não é possível identificarmos, como 

esperaríamos, uma linha condutora que nos guie à origem do conceito. 

 O que se pode perceber não é uma reta saindo de ponto único, 

nem mesmo uma fonte, de onde diversos jatos se lançam em múltiplas 

direções. A imagem mais adequada seria a de um intrincado novelo de 

tendências que ora apresenta nós nada dispostos a serem desatados, 

ora se deixa desenrolar até certo ponto, apenas o suficiente para 

revelar um fio solto, que se não for retornado ao carretel, nos fará 

                                                 
41MELLO Evaldo Cabral de. ‘O Ovo de Colombo Gilbertiano’, in O Imperador das idéias. Topbooks: 
Rio de Janeiro, 2001. 
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perder a meada. A solução encontrada para lidarmos com o tema foi 

recuperar a metodologia denominada por Michel Foucault de uma 

arqueologia do saber (Foucault, 1971), ou seja, percorrer 

sobreposições, divisões de terreno, não em sítios arqueológicos, mas 

em livros, os quais permitem identificar as camadas do conhecimento 

acumulado sobre o assunto. Partimos para a revisão de teóricos que se 

debruçaram sobre o tema e que fundamentaram as bases sobre as 

quais a discussão de uma identidade brasileira se assentou. O 

resultado dessa busca pela identidade nacional (se assim podemos 

chamar as considerações a seguir) não é de fato animador para 

aqueles que gostariam de desvendar os mistérios da “velha senhora”. 

O que se mostrará mais claramente é que, se não chegamos a ponto 

de afirmar que esta não existe, podemos afiançar, sem medo de 

incorrermos em grave erro, que esta não se dá a conhecer mais do 

que um faria um espectro. Pensamos agarrá-la e já ela está em outro 

lugar, pálida nuance entre o suposto e o declarado, a identidade 

nacional. Nas felizes palavras de W. Bagehot “sabemos o que é quando 

não somos perguntados a respeito, mas não podemos rapidamente 

defini-la ou explicá-la” (apud Hobsbawm, 1990:11).  

 A fim de acompanharmos a trajetória que se segue, é 

imprescindível partimos do pressuposto de que há um entendimento 

comum, extremamente geral, mas inteligível do que venha a ser a 

identidade nacional e que, a partir dele, é possível pinçar a opinião de 

alguns autores, que foram aqui eleitos respeitando o critério (um 

dentre muitos que poderiam ser escolhidos) da cronologia. Ou seja, 

queremos mapear o conceito de identidade nacional, dentro dos limites 

que nos interessam para os fins a que se destina o presente trabalho, 

nos valendo para tanto de discursos que influenciaram seus 

contemporâneos e que reverberaram em análises futuras. Uma 

amostra do que foi dito sobre identidade nacional nos séculos XVIII, 

XIX e XX, nos será apresentado por autores estrangeiros, sendo que 

na década de 1920 dar-se-á a passagem para o território brasileiro, 

período que privilegiamos. A partir de uma breve experiência ocorrida 

nas artes nesta época, consolidada por um projeto acadêmico na 

década de 1930, o Brasil foi pensado com um objeto de conhecimento 
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teórico, em obras que buscavam explicá-lo por inteiro. Nosso objetivo 

é perceber em que medida essa exegese pretendida deu origem ao 

pensamento do qual partem os teóricos de quadrinhos, como lhes 

afetou o julgamento de perceber na figura do Chico Bento criado por 

Mauricio de Sousa um exemplo de identidade nacional. 

 

 

4.2. Em busca da identidade: 

 

Europa, ano de 1784. O filósofo alemão Johann Gottfried Herder, 

considerado o pai do nacionalismo étnico, contrariando as teorias 

racistas que se consolidariam no século XIX, afirma em seu livro Idéias 

sobre a filosofia da história da humanidade, que o conceito de raça, 

entendido como uma diferenciação feita a partir da cor, não leva em 

conta diferenças significativas de origem entre as pessoas: “apesar dos 

céus deixarem marcas ora mais evidentes, ora mais tênues sobre 

todos, estas não chegam a destruir a formação original de cada 

nação”.42 A origem comum dos homens, todos provenientes de um 

mesmo tronco, não desaparecia sob as diferenças físicas. A cor da pele 

dos indivíduos seria, por exemplo, um identificador inadequado do 

grupo ao qual se pertence: 

 

(...) as cores se perdem umas nas outras, as formações 

estão sujeitas a caracteres genéticos e, por fim, tudo são 

apenas nuances de um grande e único quadro atemporal, o 

qual se estende por todos os cantos da Terra. (idem nota 

42) 
 

Este quadro atemporal não impediria a evolução dos grupos humanos 

que, ao se reunirem, gerariam fenômenos que os distinguiriam uns dos 

outros. Herder chega a falar mesmo em diferenças genéticas, que se 

moldariam à natureza e a outros tipos de elementos de diferenciação, 

como a língua e as religiões, mas nada disso conseguiria apagar nos 

homens a sua origem comum.  

                                                 
42 Texto disponível no sítio eletrônico: http://www.odysseetheater.com/goethe/herder/ideen 
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 Alguns comentaristas de Herder43 associam seu pensamento à 

teoria de que a língua determinaria o Volk (povo). Tal interpretação se 

deve, em grande parte, a um texto anterior de Herder, publicado em 

1772, Sobre a origem da linguagem, no qual sustenta que a linguagem 

e suas produções – destacadamente a poesia – seriam, mais que 

formas de expressão e produtos culturais, necessidades instintivas do 

ser humano. Herder efetivamente dedicou-se de forma intensa ao 

tema da linguagem e a considera um elemento único na formação dos 

homens. Interpretando sua famosa máxima: “Denn jedes Volk ist Volk: 

es hat seine Nationalbildung wie seine Sprache, como “cada povo é um 

povo e possui sua construção nacional, assim conforme uma língua” 

(idem nota 42, grifos meus), como o fazem seus comentaristas, 

decerto as palavras de Herder se voltam para língua enquanto 

elemento gerador, propiciador da nação. Porém, prosseguindo com a 

leitura pode-se perceber que o termo wie foi empregado em seu 

sentido mais corrente de “como” e não no sentido de “conforme”, o 

que resultaria na frase “cada povo é um povo e possui sua construção 

nacional (assim) como a sua língua”. Desta forma a língua seria, como 

outras produções culturais, elementos de diferenciação dos grupos 

humanos e, posteriormente das nações, sem que estas, no entanto, 

dependam dela para se afirmarem.  

 Nesta obra Herder parece se preocupar menos com a diferença 

que com as semelhanças, procurando listar ao longo de seu texto as 

características de diferenciação dos grupos humanos, mas apenas na 

medida em que estas reafirmam sua idéia de uma origem comum da 

humanidade. A nação seria, portanto, uma conseqüência dos 

agrupamentos humanos, derivando-se da família (para Herder a base 

de sustentação das sociedades humanas, o núcleo mais recuado que 

podemos identificar é a família), mas em momento algum iria de 

encontro à idéia de uma origem comum, o “quadro único atemporal” 

que tornaria os homens semelhantes entre si. Seu interesse posterior 

pelo folclore e pelas canções populares seria um prolongamento de sua 

fascinação pelos casos particulares, pelos detalhes, pelo que haveria 

                                                 
43 A este respeito ver Anderson (2000: 7) 
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de especificidade nos ramos deste tronco comum representado pela 

humanidade. 

 Outra era a visão do historiador inglês Lord J. Acton, nascido em 

Nápoles e que viria a se tornar o primeiro régio professor católico de 

Oxford, famoso por aforismos como: “Aviso para aqueles que estão 

prestes a escrever a História: não o façam” ou “Todo Poder corrompe, 

o Poder absoluto corrompe absolutamente”, publica em julho de 1862 

na Home and Froreign Review, revista da qual fazia parte da editoria, 

um artigo intitulado “Nacionalidade”. Nele Acton defende a idéia de 

que um Estado forte deveria não só conviver, como também assegurar 

os direitos das minorias, agregando povos diferentes sob um mesmo 

comando, estando a idéia de uma nação formada por um só povo 

fadada ao fracasso: 

 

Aqueles [Estados] nos quais não se deu a mistura de raças, 

são imperfeitos e aqueles nos quais os efeitos dessa 

mistura desapareceu, são decrépitos. Um Estado que não 

consiga satisfazer diferentes raças condena a si mesmo; 

um Estado que luta por neutralizá-las, por absorvê-las ou 

por expulsá-las destrói sua própria vitalidade; um Estado 

que não as inclua está destituído da principal base de auto-

governamentabilidade. A teoria da nacionalidade é, pois, 

um passo retrógrado na história.44 

 

 Seu modelo de governo era encarnado por impérios como o 

britânico e o austro-húngaro, formados por várias nacionalidades. Em 

Acton o quadro das similitudes evocado por Herder dá lugar a um 

campo formado por identidades e diferenças, grupos que apesar de 

conviverem e de prestarem obediência ao mesmo governante, não são 

iguais e assim, como diferentes, merecem ser tratados, pois qualquer 

tentativa de fazê-los perder os seus referenciais primários poderia 

gerar práticas absolutistas. Sob o pretexto de defender o bem-estar da 

maioria, do grupo formador daquela nacionalidade, todo tipo de 

arbitrariedade poderia ser realizado.  

                                                 
44 Disponível no sítio eletrônico: 
http://oll.libertyfund.org/Texts/Acton0003/HistoryOfFreedom/0030_Bk.html#hd_lf030.head.020 
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 Diferentemente de Herder, Acton tratava de raças, grupos 

formados por minorias e maiorias, ou seja, não reconhecia 

necessariamente uma origem comum para todos os homens, pelo 

contrário, justamente as diferenças entre homens seriam responsáveis 

pelo aperfeiçoamento das sociedades. Daí o grande problema que 

poderia advir de um governo que tratasse os diferentes como se estes 

fossem iguais. Este seria não só uma falácia, como também poderia 

justificar ações despóticas, legitimadas pela intenção de se respeitar a 

vontade da maioria. Para que tais práticas fossem evitadas, era 

necessária a existência não de um governo nacional, mas sim de um 

governo de nações, uma centralização de poder que respeitasse as 

peculiaridades de cada grupo em prol de uma convivência em comum, 

da defesa e expansão do território. A nacionalidade (escondendo por 

trás de uma falsa identidade interesses próprios que não poderiam 

corresponder aos interesses de cada grupo), o igualitarismo 

(contrariando o princípio da aristocracia e instaurando “ditaduras da 

maioria”) e o comunismo, (tal qual apregoado por Babeuf) na visão de 

Acton eram as três idéias subversivas modernas sendo que, dentre 

elas, a “nacionalidade” era a que mais chances teria de frutificar. 

 Quase meio século depois, quando nos impérios multinacionais 

já se fazia sentir a crise cujo ápice seria a eclosão da Primeira Guerra 

Mundial, e já completamente influenciado pelas obras de Karl Marx, o 

jovem socialista austríaco Otto Bauer afirmava, em 1907, a respeito do 

caráter histórico das nações, que estas seriam o resultado, a longo 

prazo, da combinação social e sexual de grupos diversos. Bauer 

considerava dignos de admiração os povos que conseguiam congregar 

Estado e Nação. No entanto, a realidade demonstrava não ser este o 

caso mais freqüente e a gerência de conflitos só poderia ser alcançada 

pela formação de Estados supranacionais, que não deveriam negar as 

diferenças entre seus povos formadores, mas reconhecê-las 

formalmente para a partir daí administrá-las em prol de um bem 

comum. O projeto socialista universal implicava, por conseguinte, 

numa maleabilidade do conceito de nação: 
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Para nós, portanto, a nação já não é uma coisa rígida, mas 

um processo de transformação cuja natureza é regida pelas 

condições em que as pessoas lutam por suas necessidades 

vitais e por se manter. (...) o caráter nacional, com efeito, 

nada mais é do que a orientação da vontade determinada 

em cada membro pela comunhão de destino que ele 

compartilha com todos os outros membros. Uma vez 

surgido, o caráter nacional aparece como um poder 

histórico autônomo. (apud Balakrishnan, 2000: 62-4) 

 

Para Bauer a grande questão era provar, acima de tudo, que 

nacionalismo e socialismo não eram conceitos excludentes. A Nação 

seria um fenômeno moderno por derivar-se das sociedades industriais 

e a crueldade do capitalismo residiria justamente no fato de ele haver 

criado uma massa de excluídos, que não teriam mais condições de 

subsistir nas pequenas comunidades isoladas, mas tampouco poderiam 

almejar um lugar na nova sociedade, sustentada na cultura, na palavra 

impressa, na alfabetização. Mantendo os trabalhadores confinados 

num círculo de exaustão e ignorância, a burguesia poderia melhor se 

locupletar às custas de sua força de trabalho. Assim como a burguesia 

formava um grupo organizado, defendendo seus interesses comuns, 

uma verdadeira “nação burguesa”, formada por homens de diferentes 

nacionalidades, deveria existir uma nação proletária, independente da 

origem de seus membros. Bauer não acredita, ao contrário de outros 

teóricos de esquerda do período, que o socialismo uma vez implantado 

igualaria as sociedades, apesar das diferenças de origem, resultando 

numa grande nação sem fronteiras. Acredita, isto sim, numa vivência 

socialista comum, que se expressaria de maneiras diversas, de acordo 

com o caráter nacional de cada povo, o que para Bauer equivale a um 

anseio comum em relação ao futuro, expresso através dos hábitos 

cotidianos, da língua, da cultura e de instituições políticas comuns. As 

nações seriam, portanto, construções históricas, porém o cimento que 

as ligaria não era o próprio Estado e sim o costume e a tradição. Estes 

permitiriam que cada povo experimentasse o presente de maneiras 

diferentes, explicando a própria diversidade com que cada sociedade 

vivenciaria o capitalismo industrial. E se o caráter nacional é o 
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“precipitado da história nacional” (idem) ele pode alterar-se, assim que 

os rumos dessa história se modificarem. “Já não é um persistente, mas 

um devir e um perecer constantes.” (ibidem) 

 Em século e meio de pensamentos a respeito das nações  

percebe-se uma orientação no sentido de separar os conceitos de 

nacionalidade e de Estado. De acordo com o ponto de vista adotado – 

filosófico, conservador ou socialista, a argamassa que une os 

diferentes povos tanto pode ser uma origem comum, uma evolução 

comum ou uma luta comum, mas o conjunto deverá ser, 

necessariamente, coeso e forte. 

 A nação entendida como um todo nos remete ao historiador 

inglês, nascido em Alexandria, Eric Hobsbawm e sua obra Nações e 

nacionalismo (1998). Nela Hobsbawm afirma sua hipótese inicial de 

que uma nação é “qualquer corpo de pessoas suficientemente grande 

cujos membros consideram-se como membros de uma nação.” 

(1998:18). A partir daí Hobsbawm traça um caminho que compreende 

a nação enquanto: 

a) novidade, conceito recente, fundamentado mais ou menos entre os 

anos 1830 e 1880. A nação era nesse caso entendida como um povo 

que conseguia preencher os critérios da associação a um Estado pré-

existente, da existência de uma língua vernácula representada no 

âmbito administrativo e literário e de uma comprovada capacidade de 

conquista; 

b) derivação de um sentimento protonacional (de pertencimento a uma 

coletividade, expresso pela forma como a elite letrada se comunicava, 

pela relação com o sagrado e com a “consciência de pertencer ou ter 

pertencido a uma entidade política durável” (idem:88); 

c) uma imposição dos Estados Nacionais modernos, cujos requisitos 

técnicos obrigaram os homens a se decidirem a respeito de sua 

nacionalidade, inclusive sob o aspecto lingüístico; 

d) como um princípio difundido mundialmente na segunda metade do 

século XX, sob a perspectiva de uma comunidade imaginada 

(Anderson, 1989), capaz de preencher a lacuna deixada pelas 

ideologias e pelo declínio das redes de relações humanas reais. 
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Amparado por inúmeros exemplos, Hobsbawm sustenta a tese de que 

o nacionalismo deve ser entendido como um conceito que antecede a 

presença de uma nação ou de uma consciência nacional. Ou seja, para 

que exista a nação, é preciso que haja um nacionalismo que a 

sustente. Ou ainda: é do nacionalismo, do sentido nacional que surge 

uma nação. A nação é desejada antes de existir. Os “povos” de que 

tratam Herder, Acton e Bauer demandam a nação. Mas se o 

nacionalismo é que gera a nação, de onde se geraria este 

nacionalismo? A resposta a esta pergunta, longe de ser consensual, 

aponta para caminhos tão diversos que, para usarmos a apropriada 

analogia de Benedict Anderson, “tem mais probabilidade de encontrar 

os autores de costas uns para os outros, olhando para horizontes 

diferentes e obscuros, do que empenhados em um ordeiro combate de 

mãos dadas” (2000:7).  

 Quiçá essa multiplicidade de opiniões não constitua exatamente 

uma deficiência da crítica, mas uma condição sem a qual o próprio 

tema desapareceria. Em outras palavras: para que haja identidade, é 

preciso que haja diferença. Onde tudo é igual não há com o que se 

identificar, a não ser com o próprio todo e no todo não há nada “igual 

a”. O todo simplesmente é. 

 Para que a identidade possa sequer existir enquanto discurso, 

enquanto representação, será necessária uma nova maneira de pensar 

ou, como diria o filósofo Michel Foucault, será necessária uma 

episteme que aceite a sua existência. Somente a partir da episteme 

clássica (e note-se aqui que o recorte do filósofo não contradiz a 

datação do historiador) é possível pensar em separações, em coisas 

que pertencem a “campos externos”. Na episteme clássica as 

semelhanças não estão mais nas coisas em si, mas sim em algo 

exterior a elas, ou seja, na representação. As semelhanças não estão 

mais nas coisas em si, como durante a episteme arcaica, mas sim 

advindas de algo exterior ao objeto. A semelhança é dada por 

representações. Sobre estas Hobsbawm afirma serem o ponto de 

ligação entre o presente e o passado, não propriamente o passado 

vivido, mas aquele desejado. Segundo o autor, tentamos estabelecer 

uma continuidade com aqueles eventos que gostaríamos de poder 
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incluir em nossa bibliografia nacional. Em recente artigo, o também 

historiador inglês Peter Burke, ao comentar o livro A invenção das 

tradições (Hobsbawm e Ranger, 2002), afirma que o termo invenção 

não exprime achado, uma “nova tradição”, por assim dizer, mas sim 

uma recriação, uma releitura ou mesmo uma reconstrução (que o 

autor chamará de bricolagem). Procura-se atribuir novos valores a 

antigos eventos. Para Burke, isto só é possível pelo caráter móvel da 

cultura e por sua capacidade de se reinventar "como uma espécie de 

canteiros de obras onde os andaimes nunca são desmontados porque a 

reconstrução cultural nunca termina" (2001:11).  

 O teórico dos Estudos Culturais Stuart Hall recupera a definição 

de Hobsbawm de que as práticas simbólicas sociais ditam normas de 

comportamento, as quais remontam a passados longínquos 

apropriados para o tipo de história com a qual a nação busca se ligar. 

Em A identidade cultural na pós-modernidade (2000), Hall procura 

estabelecer em linhas gerais um esquema sobre o atual estado da 

questão das identidades nacionais: 

 

• As identidades nacionais estão se desintegrando, como 

resultado do crescimento da homogeneização e do “pós-

moderno global”. 

• As identidades nacionais e outras identidades “locais” ou 

particularistas estão sendo reforçadas pela resistência à 

globalização. 

• As identidades nacionais estão em declínio, mas novas 

identidades – híbridas – estão tomando seu lugar. 

(2000:73) 

Até agora vimos como a identidade nacional foi tratada em termos 

gerais, mundiais. Vejamos a partir da próxima seção como o debate 

sobre o assunto se desenvolveu no Brasil.  
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4.3. Independência! Originalidade! Personalidade! 

 Às palavras de ordem da Semana de Arte Moderna, realizada no 

Teatro Municipal de São Paulo de 13 a 18 de fevereiro de 1922 

transcritas acima, poderíamos acrescentar mais uma: Identidade! 

Muito mais do que um evento de artes, a Semana foi uma tentativa, 

em termos foucaultianos, de inserção do pensamento brasileiro na 

episteme moderna. O século XX trouxe para o Brasil uma nova 

maneira de ver o mundo. A incorporação de novas tecnologias 

industriais, muitas das quais desenvolvidas em virtude da Primeira 

Guerra Mundial, a crescente urbanização e a presença cada vez maior 

da máquina na vida cotidiana, fenômenos que já haviam deixado seus 

rastros na Europa e nos Estados Unidos, ocorriam agora em cidades 

como São Paulo, cujas ruas ficaram salpicadas de bondes e lâmpadas 

elétricas, carros de passeio, arranha-céus. Fala-se em “civilização 

técnica”. Velocidade era a palavra de ordem. Velocidade inclusive de 

tipos humanos que surgem na paisagem urbana: burgueses, operários, 

imigrantes convivem com descendentes de escravos ou mesmo ex-

escravos. A primeira greve geral (1917) aponta para a futura crise das 

oligarquias. A arte, no entanto, conseguiu preservar-se ainda durante 

algum tempo e permanecer pautada, na literatura pela poesia 

parnasiana, a métrica e a rima; na música pelas óperas italianas do 

Teatro Municipal e, no teatro, pela tradição francesa. E foi justamente 

a cidade de São Paulo que veio a sediar duas exposições de pintura 

que exprimiam de maneira bastante concreta o conceito de arte 

moderna: a de Lasar Segall, em 1913, e a de Anita Malfatti, em 1917. 

 O choque causado por Segall foi atenuado pelo fato de ele ser 

um estrangeiro. Malfatti, por sua vez, não obteve perdão. Sua 

exposição provocou um verdadeiro alvoroço, cuja extensão podemos 

medir pelo artigo de Monteiro Lobato publicado na seção de Artes de O 

Estado de São Paulo, em 20 de dezembro de 1917, intitulado: 

“Paranóia ou mistificação? - A propósito da Exposição Malfatti.” Nele 

Lobato afirma: 

 (...) Embora se dêem como novos, como precursores de 

uma arte a vir, nada é mais velho do que a arte anormal 
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ou teratológica: nasceu como a paranóia e a mistificação. 

(...) A única diferença reside em que nos manicômios 

essa arte é sincera, produto lógico dos cérebros 

transtornados pelas mais estranhas psicoses; e fora 

deles, nas exposições públicas zabumbadas pela 

imprensa partidária, mas não absorvidas pelo público que 

compra, não há sinceridade nenhuma, nem nenhuma 

lógica, sendo tudo mistificação pura. (...) Estas 

considerações são provocadas pela exposição da sra. 

Malfatti (...).Sejamos sinceros: futurismo, cubismo, 

impressionismo e tutti quanti não passam de outros 

ramos da arte caricatural. (...) mas caricatura que não 

visa, como a verdadeira, ressaltar uma idéia, mas sim 

desnortear, aparvalhar, atordoar a ingenuidade do 

espectador. 

A reação de Lobato, ele mesmo um “pré-modernista”, crítico dos 

padrões oficiais de educação e cultura, preocupado com a discussão de 

temas brasileiros, criador de um estilo próprio foi incompreensível 

mesmo para seus contemporâneos,45 mas não deixa de ser um registro 

do início, no Brasil, de uma polêmica que, de uma certa maneira, ainda 

não foi resolvida a respeito da definição do que é arte. Afinal, até onde 

vai a liberdade de um artista? A arte deve ser a cópia fiel do real? A 

Semana de Arte Moderna de 1922 realizada no Teatro Municipal de 

São Paulo foi uma tentativa de levar estas questões para além das 

discussões nos cafés. Alguns documentos da época nos revelam as 

reações geradas pelo evento. Menotti Del Picchia, escritor, pintor e 

escultor participante da Semana de 22 escreveu sobre o evento: 

Foi então que, sob o comando dos piquetes de vaia, 

rompeu no Teatro Municipal a maior assuada que me foi 

dado ouvir na vida. Uivos, gritos, pateadas no assoalho, 

risadas, dichotes chistosos ou impertinentes. Um caos! 

Oswald não se perturbou. Marchou, impávido, para a frente 

da ribalta. Tomou entre as mãos gordas, mas firmes, as 

                                                 
45 Sabe-se hoje que Lobato nem mesmo foi à exposição e cinco anos mais tarde a sua editora, a 
Monteiro Lobato e Cia., publicaria um livro de Oswald de Andrade com ilustração de capa de 
Malfatti. 
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tiras datilografadas de um capítulo de "Os Condenados" e 

pôs-se a ler fundindo-se sua voz na gritaria. Em vão tentei 

restabelecer silêncio e ordem. -Escutem e julguem antes de 

vaiar!- gritava eu inutilmente. Ninguém obedecia.46 

 Falava da segunda noite do evento, considerada a mais agitada, 

mas em todas houve reações do mesmo quilate. O público vaiava um 

número, aplaudia o subseqüente, fazia miséria. Estava lançada uma 

polêmica que somente renderia frutos, pois a primeira reação da crítica 

especializada foi o desprezo. A historiadora Maria Eugenia Boaventura 

(2000) chama atenção para o fato de os jornais, sobretudo fora de São 

Paulo, praticamente não terem publicado notícias sobre a Semana, ao 

passo que os periódicos das colônias estrangeiras (italiana, alemã e 

francesa) deram uma boa acolhida ao evento. De qualquer forma, a 

controvérsia gerada pela Semana de 22 conquistou um lugar na 

história nacional, menos pelas conquistas que seus participantes 

tenham alcançado no decorrer de suas carreiras, em especial no 

campo das artes plásticas, e mais pelo pioneirismo na maneira como a 

crítica à arte acadêmica foi feita.  

 Os modernistas acusavam a academia brasileira, em especial, de 

copiar a França e apontavam para as vanguardas: o Futurismo italiano 

de Marinette, o Expressionismo alemão e mais tarde o Cubismo. Era 

preciso tirar o pó das artes nacionais e atualizar as linguagens visuais. 

Apesar de também terem sido formados por esta tradição, Mário de 

Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, enfim, os artistas 

envolvidos na Semana de 22 pareciam estar dispostos a dialogar com 

a realidade tecnológica exportada pelos Estados Unidos e, a partir 

desse diálogo, enveredarem por novos caminhos, entre eles o de 

pensar uma nova identidade nacional. Para tanto foi necessário o 

resgate de tradições e costumes populares até então renegados a uma 

espécie de segundo escalão. Havia que se resgatar algo de “nosso” 

que pudesse se contrapor ao que vinha “de fora” para, a partir deste 

embate realizar a síntese que traria o novo. Para que a famosa 

antropofagia apregoada pelos modernistas pudesse acontecer, era 

                                                 
46 apud CASTANHO, Lourenço. Artigo disponível no sítio eletrônico: 
  http://www.lourencocastanho.com.br/biblioteca_boletim.htm 
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necessário criar este antropófago. A proposta de uma arte posta a 

serviço da produção de uma brasilidade é vista pelos críticos como o 

efeito colateral do movimento. Paradoxalmente, enquanto a Semana 

de 22 cresceu em importância com o passar dos anos, a produção 

artística de grande parte de seus participantes perdeu a força 

inovadora ao longo do tempo, presa à missão da busca da identidade 

nacional, sobretudo se pensarmos nos rumos da obra de alguns 

autores participantes, como Mario de Andrade. 

Não era a primeira vez que as artes se preocupavam com o tema, 

basta pensarmos nos romances de Alencar e de Aluísio de Azevedo 

para citarmos dois exemplos da segunda metade do século XIX. Mas 

era, decerto, a primeira tentativa de se teorizar sobre o assunto. Esse 

debruçar-se sobre si, essa busca por uma reavaliação do passado, não 

mais pela via da literatura, esse ensaio de uma normatização da 

autocrítica era a grande novidade trazida pelos modernistas. A geração 

de 1930 não deixa de beber na fonte deste projeto, recuperando-o, 

porém, em termos estritamente acadêmicos.   

 

4.4. Três vezes identidade 

O debate da chamada “geração de 30” pode ser considerado a gênese 

do esforço da academia brasileira em definir cientificamente o perfil da 

identidade nacional, representado em particular nas obras de Gilberto 

Freyre, Sergio Buarque de Holanda e Caio Prado Jr. Descreveremos 

resumidamente a solução encontrada por cada um dos citados autores 

para o problema da identidade nacional. Para tanto, proponho ao 

leitor, primeiramente, o seguinte exercício. Leia os trechos a seguir: 

1. 

A singular predisposição do português para a colonização 

híbrida e escravocrata dos trópicos, explica-a em grande 

parte o seu passado étnico, ou antes, cultural, de povo 

indefinido entre a Europa e a África. 
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2. 

(...) cumpre acrescentar outra face bem típica de sua 

extraordinária plasticidade social: a ausência completa, ou 

praticamente completa, entre eles, de qualquer orgulho de 

raça. Ao menos do orgulho obstinado e inimigo de 

compromissos, que caracterizava os povos do Norte. Essa 

modalidade de seu caráter, que os aproxima das outras 

nações de estirpe latina e, mais do que delas, dos 

muçulmanos da áfrica, explica-se muito pelo fato de serem 

os portugueses, em parte, e já ao tempo do descobrimento 

do Brasil, um povo de mestiços. (...) 

Neste caso o Brasil não foi teatro de nenhuma grande 

novidade.  A mistura com gente de cor tinha começado 

amplamente na própria metrópole. 

 

 3. 

(...) torna-se difícil, no caso do português, distinguir o que 

seria aclimatabilidade de colonizador branco – já de si 

duvidoso na sua pureza étnica e na sua qualidade, antes 

convencional que genuína de europeu – da capacidade de 

mestiço, formado desde o primeiro momento pela união do 

adventício sem escrúpulos nem consciência de raça com 

mulheres da vigorosa gente da terá. 

 

4. 

(...) Em resultado de tudo isso, a mestiçagem que 

representou, certamente, notável elemento de fixação ao 

meio tropical, não constituiu, na América Portuguesa, 

fenômeno esporádico, mas, ao contrário, processo normal. 

Foi, em parte, graças a esse processo que eles puderam, 

sem esforço sobre humano, construir uma pátria nova 

longe da sua. 

 

5. 

(...) A mestiçagem, signo sob o qual se formou a etnia 

brasileira, resulta da excepcional capacidade do português 

em se cruzar com outras raças. É a uma tal aptidão que o 
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Brasil deveu sua unidade, a sua própria existência com os 

característicos que são os seus.  

 

O que dizer deles? Seriam fruto do pensamento de um mesmo autor e, 

neste caso, foram publicados num mesmo livro, ou expressam os 

vários momentos de uma teoria? Ou, ao contrário, não demonstram 

grandes semelhanças entre si? Vejamos o que dizem: lidam com o 

tema da colonização portuguesa no Brasil e procuram mostrar como a 

miscigenação que ocorreu no país não foi um acontecimento isolado na 

história portuguesa, mas sim uma versão, digamos, abaixo do Equador 

de uma prática historicamente já estabelecida entre os lusitanos, um 

povo sem “orgulho” ou “consciência” de raça, de sangue misturado, 

europeu por conveniência. E justamente esta característica, que os 

tornava algo deslocados em seu ambiente de origem, tornou-se uma 

grande vantagem no além-mar, concedendo-lhes uma apreciável 

vantagem em relação a seus vizinhos na colonização das terras recém-

descobertas.  

O leitor que conseguiu controlar sua curiosidade até agora, talvez se 

espante um pouco, ao saber que os fragmentos acima foram retirados, 

conforme a numeração, das seguintes obras: 

 

fragmentos 1. e 3. : Casa Grande & Senzala, de Gilberto Freyre (1989 

[1933]: 5 e 12, respectivamente); 

 

fragmentos 2.  e 4.: Raízes do Brasil, de Sergio Buarque de Holanda 

(1991 [1936]:22 e 36, respectivamente); 

 

fragmento 5.: Formação do Brasil Contemporâneo: Colônia, de Caio 

Prado Júnior (2000 [1942]:102).  

 

 Mas, se espanto houver, menos será por constatar que os 

extratos não pertencem a mais de um autor, do que por constatar 

quem são esses autores. Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto Freyre, 

apesar de toda controvérsia e da discordância de suas trajetórias 

pessoais, juntamente com Caio Prado Júnior - a “geração de 30” - 
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podem ser hoje compreendidos como um bloco mais ou menos 

conexo, cuja grande aspiração era formular uma teoria que desse 

conta de explicar o Brasil. Todavia, para além deste grande objetivo 

comum, capaz de originar passagens tão semelhantes como as 

descritas acima, é possível perceber diferenças no que diz respeito ao 

caminho através do qual cada um destes autores acreditava ser 

possível alcançar a essência do Brasil. 

Ao repensar Casa Grande & Senzala, o professor Luiz Costa Lima 

questiona um de seus pontos nevrálgicos, a saber, a argumentação de 

uma democratização social e da tolerância racial no Brasil escravocrata 

defendida por Freyre: 

 

(...) a plasticidade destacada por Freyre sofre uma torção 

significativa: ela é a base sobre a qual opera uma 

verdadeira esquizofrenia social: a mão que manda nada 

tem a ver com a voz que fala. (A voz que fala pode-se 

desligar da mão que manda, desde que esteja segura de 

que seu mando não está ameaçado). (...) Neste sentido, 

conquanto forjadora de um mito, a interpretação 

gilbertiana continua válida, pelo menos enquanto 

continuarmos uma sociedade conservadora (Costa Lima, 

1989: 235-6).  

 

Para Costa Lima, Freyre não consegue cumprir sua promessa de 

desvincular raça e cultura, tendo apenas transferido maior peso a esta 

última. Ainda presa ao paradigma racista, a cultura funcionaria como 

um elemento auxiliar, amparando a análise racista. Para Ricardo 

Benzaquen de Araújo, Freyre reinterpreta a teoria neolamarckiana, 

segundo a qual a raça só pode ser entendida na interação com o meio 

físico. A raça seria um produto gerado do ajuste entre meio e cultura.    

(apud Souza, 2000). Por sua vez, a especialista em estudos latino-

americanos no campo da antropologia social e cultural, Lourdes 

Martínez-Echazábal, sustenta que em Freyre o que houve foi a 

substituição do conceito de raça pelo de cultura. A autora põe o 

Culturalismo dos anos 30 em discussão, reinterpretando a noção de 

“cor” na obra de Freyre e verifica no autor de Casa Grande & Senzala 
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não uma ruptura, mas um deslocamento ocorrido no interior da 

discussão acerca da mestiçagem na América Latina. (in Maio, 1998: 

121) 

 A distinção ente raça e cultura concedida a Freyre não consegue 

livrar sua análise do eixo articulador proporcionado pela lógica racial. 

“Cor” e “raça” esvaziados de seu sentido biológico e ressignificados 

culturalmente abrem espaço para o mito, não da democracia racial, 

mas da igualdade de oportunidades. A obra de Freyre “nega a cor 

(física) como elemento endêmico da noção de raça, colocando em seu 

lugar a noção de cor espiritual, corporificada nos conceitos de cultura 

afro-brasileira e classe social” (idem: 119). A reinvenção do conceito 

de raça, ou antes, a ressignificação que assume na obra de Freyre, 

traduz-se igualmente no “&” tão presente nos títulos de seus trabalhos 

(Casa Grande & Senzala e Sobrados & Mucambos). Um “&” aditivo, 

sinal de continuidade e não de confronto. Esse continuísmo garante 

justamente o caráter português e a maneira como conseguiu gerenciar 

a colonização, com sua harmoniosa convivência religiosa, cultural e 

racial. O “&” freyriano é o próprio português. A tese histórica 

desenvolvida na obra de Freyre será justamente a noção de que o 

passado legitima o presente, de que a linha do tempo seguiu um rumo 

inexorável até que as coisas alcançassem a forma precisa na qual hoje 

se encontram, ou seja, aquilo que Walter Benjamin chamava de 

projeto histórico burguês.  

 Outro ponto freqüentemente lembrado nas análises de Casa 

Grande & Senzala é o tipo de fonte privilegiado por Freyre. Ao 

trabalhar com registros pouco ortodoxos – receitas de bolo, artigos de 

revista, livros de etiqueta – Freyre certamente, além de demonstrar 

criatividade e de imprimir o seu estilo ao texto, resgatou a dignidade 

de documentos desprezados pela historiografia oficial, afinando-se com 

a proposta da nova historiografia francesa de Marc Bloch e Lucien 

Fèbvre, para citarmos alguns exemplos-chave da chamada escola dos 

Annales.  E, no entanto, o tratamento dado a essas fontes em Gilberto 

Freyre será consideravelmente diferente daquele conferido pelos 

Annales. Freyre vai até sua fonte com uma suposição fechada e a trata 

de modo a fazê-la dizer o que ele quer que ela diga e nada mais, 
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corroborando sua hipótese inicial, enquanto a nova historiografia 

pregava a aproximação respeitosa em relação às fontes, deixando com 

que delas aflorassem sentidos não evidentes.  

 O historiador, ao contrário, deve recuar, calar sua voz, de modo 

a deixar a fonte falar o mais alto possível. Esta poderá mesmo 

surpreender o pesquisador, contradizendo sua hipótese inicial. Essa 

brecha, esse espaço para que a fonte se imponha em sua concretude 

história não está presente na análise de Freyre, o que equivale a dizer 

que a aproximação deste com a nova historiografia se dá apenas até 

um limitadíssimo ponto. Neste ponto cabe, retomando Foucault, 

lembrarmo-nos de que a via de desenvolvimento das epistemes não é 

exatamente de mão única. Uma nova episteme, ao surgir, significa 

sempre, sim, uma ruptura, uma brecha que não pode mais ser 

desprezada, mas não um aniquilamento das formas de pensar 

precedentes. Desta forma, podemos ter em plena era moderna, 

representantes da episteme clássica, ou mesmo alguns momentos 

arcaica, como por exemplo, Gilberto Freyre e sua técnica da soma de 

elementos visando construir um saber. Tudo encontra lugar na grande 

caixa arcaica do conhecimento, porque ela não se esgota, não tem fim. 

 Em outras palavras, ao voltarmos ao texto de Freyre com o 

distanciamento que o tempo nos permite, podemos verificar o campo 

repleto de sedutoras armadilhas, nas quais é bem difícil não cair, uma 

vez que tudo se encaixa perfeitamente e, dependendo do olhar que 

lançamos ao texto, podemos encontrar a um só tempo numerosos 

exemplos da falta de percepção do autor para a violência inerente ao 

regime escravocrata do Brasil colonial e igual número de fragmentos 

que comprovem exatamente o contrário. E é esta característica de 

adição de elementos, sem que seja necessários filtrá-los ou 

desenvolvê-los de maneira a verificar a conseqüência destes para a 

análise pretendida, esse modo de produzir conhecimento tão caro à 

episteme arcaica, que se faz presente na obra de Gilberto Freyre. 

 Sérgio Buarque de Holanda, a princípio, entende sua missão da 

mesma maneira que Freyre: é preciso explicar o Brasil. Mais do que 

isso, é necessário fazê-lo de uma maneira diferente da descrita em 

Casa Grande & Senzala. Sérgio Buarque disse certa vez ao historiador 
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norte-americano Richard Graham, que Raízes do Brasil foi uma espécie 

de resposta a Casa Grande & Senzala, na qual ele procurou falar do 

povo, dos mestiços, mamelucos, e não da oligarquia. "E, em vez de 

olhar para o Atlântico, olhou para o interior."47  

 A miscigenação ocupa lugar privilegiado nesta obra e se para 

Freyre esta espalha a semente portuguesa. Todos nós, mulatos, 

mamelucos, quadrarões, oitavões, retintos, seríamos um pouco 

portugueses. Sérgio Buarque de Holanda responde: talvez até um 

pouco mais do que nós gostaríamos. Em vez da confortável 

continuidade com nosso passado descrita por Freyre, a ruptura com a 

tradição luso-colonial. Ao invés do senhor de engenho ou do industrial, 

a agência das massas. No lugar do elogio ao português, a insatisfação 

com o projeto de colonização levado a cabo no Brasil, feito sem 

preocupações com a gente da terra, sem escolas, nem imprensa, 

nenhum tipo de instituição que pudesse retirar o país da ignorância na 

qual continuaria mergulhado por séculos, ação ainda mais custosa por 

ser rara até mesmo na metrópole, onde a formação acadêmica 

significava antes de qualquer coisa a obtenção de um anel e de um 

título de doutor, concedido ao mais relapso dos bacharéis.  

 A esta visão pragmática do conhecimento aliava-se um desprezo 

pela técnica e pelas artes mecânicas em geral, consideradas 

atribuições inferiores, aquém daquelas com as quais deveria sonhar 

um homem de bem. Esta era, para Sergio Buarque de Holanda, a 

nossa herança. Deve-se ressaltar que estas seriam, para o autor, 

pontos de discordância entre Portugal e Espanha, países que, no 

entanto, em relação ao restante da Europa, compartilhavam 

particularidades marcantes. A Península Ibérica, por ser uma região de 

fronteiras, permitira o contato com outras culturas, gerando 

ambigüidades próprias de entre-espaços.48 A singularidade da 

Península Ibérica teria sido responsável não estritamente pelo tipo de 

colonização realizada no Brasil, pois como dissemos este não foi o 

mesmo na América portuguesa e espanhola, mas por uma dificuldade 

                                                 
47 Richard Graham”. RUY, José Carlos. Raízes do Brasil e a necessidade da revolução. Artigo 
disponível no sítio eletrônico: http://resistir.info/brasil/raizes_brasil.html#asterisco 
48 A este respeito ver Bhabha, capítulo 1. 
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geral em se conceituar o tipo de sociedade que se estabeleceu no 

Brasil.  

 Não somos descendentes diretos dos europeus, pois não o são 

os espanhóis e os portugueses, povos que mantinham contato com 

outras culturas e por elas se deixaram influenciar. Decerto que a 

análise de Freyre faz menção a esta particularidade ibérica, para ele 

especialmente portuguesa, mas enquanto em Freyre esta diferenciação 

seria uma característica “do português”, em Sergio Buarque é ela que  

não nos permite categorizar “o português”, mas apenas discorrer sobre 

alguns de seus traços, como a sua adaptação às regiões conquistadas, 

a maneira de vivenciar o catolicismo e seu personalismo. Para Jessé de 

Souza, autor que vai beber na fonte de Weber, seria mesmo possível 

traçar paralelos entre a “ética aventureira”, católica, portuguesa e a 

“ética do trabalho”, protestante, presente em outros países da Europa.  

A ética portuguesa envolveria inclusive a noção de plasticidade, “uma 

espécie de virtude dos fracos, espelhando a predisposição para o 

ajuste e o compromisso, em vez da sobranceira imposição unilateral 

da vontade também típica dos calvinistas.” (2000:164, grifos no 

original) Souza critica em Sérgio Buarque o que ele denomina 

“causalidade atávica” da argumentação, a busca por um “princípio 

ativo que atravessa séculos de diferenças apenas epidérmicas, meros 

disfarces do eterno retorno do mesmo: personalismo gestado na 

colônia e herdado de Portugal.” (idem:166-7, grifos no original), como 

se não nos restasse outra opção senão o rompimento ou a eterna 

repetição de um iberismo fora de lugar.  

 Um ponto controverso de Raízes do Brasil é o conceito de 

homem cordial. A interpretação mais apressada o leva para seu 

sentido mais corrente na língua falada, o de um sinônimo de gentil, 

afável, bem-educado. No entanto, o próprio autor apressou-se em 

esclarecer, já a partir da segunda edição, em 1947, que o uso 

pretendido era o de algo relacionado ao coração e, sendo assim, 

estava ligada a sentimentos, tanto positivos quanto negativos: “A 

inimizade bem pode ser tão cordial como a amizade, visto que uma e 

outra nascem do coração, procedem, assim, da esfera do íntimo, do 

familiar, do privado.” (1991 [1936]:107) Num artigo publicado na 
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Revista Colégio, em setembro de 1948, em resposta à leitura feita por 

Cassiano Ricardo diria: 

 

Devo dizer que não me agarro com unhas e dentes à 

expressão cordial, que mereceu suas objeções. Se dela 

me apropriei foi na falta de melhor. (...) Quero frisar 

ainda mais uma vez, que a própria cordialidade não me 

parece virtude definitiva e cabal que tenha de prevalecer 

independentemente das circunstâncias mutáveis de nossa 

existência.(...) Associo-a antes a condições particulares 

de nossa vida rural e colonial, que vamos rapidamente 

superando. (idem: 145-6) 

 

 Mais tarde, em 1977, reafirmaria esta idéia, em entrevista ao 

jornal Folha de São Paulo: “Hoje eu não usaria essa expressão, porque 

é ambígua. Nunca disse que o brasileiro é bonzinho. O sujeito pode ser 

mauzinho e mauzão."49 O homem cordial não é, portanto, 

forçosamente um bom homem. Pode, muito pelo contrário, deixando-

se levar pelo coração, cometer excessos de todo tipo, sobretudo no 

que diz respeito a personalismos, soluções particulares para problemas 

que muitas vezes afetam a coletividade. 

 A cordialidade de que trata Sergio Buarque torna o brasileiro 

aparentemente risonho e hospitaleiro, particularmente se vislumbrado 

por olhos estrangeiros, mas ao mesmo tempo superficial e pouco 

confiável, sendo inclinado a falsos rasgos de educação, como aquele 

contido na já anedótica expressão “passa lá em casa” (dito a quem 

esperamos nunca ter de receber como visita). Longe de ser um elogio, 

a cordialidade é uma censura, uma chamada para uma tentativa de 

autocrítica por parte do brasileiro, no sentido de fazê-lo abandonar 

certos vícios de conduta social e libertar-se do legado português de 

admiração ingênua por tudo que apresente vernizes de elegância, por 

mais esvaziado de conteúdo que seja.50 Para Sergio Buarque de 

                                                 
49 Texto disponível no sítio eletrônico http://www.unicamp.br/siarq/sbh/o_globo.html 
50 Vale lembrar que Sergio Buarque de Holanda participou do movimento modernista de 22, tendo 
sido escolhido por Oswald e Mário de Andrade o embaixador oficial da Revista Klaxon – a 
publicação modernista de projeto gráfico inovador e conteúdo diversificado, cria da Semana – no 
Rio de Janeiro. 
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Holanda, o desaparecimento do seu homem cordial estava próximo e 

ligava-se ao crescimento do país e ao aumento da esfera de influência 

dos grandes centros. O homem urbano, civilizado, deveria cercear 

cada vez mais, a área restrita a seu coração.  

Enquanto Freyre olha para o Atlântico, ora em direção à África, ora em 

direção à Península Ibérica e Sérgio Buarque de Holanda olha em 

direção ao interior da terra, Caio Prado Jr. (2000) concentra suas 

atenções no trânsito entre estes dois pólos, nas relações, sobretudo 

comerciais, privilegiando não o homem comum, nem o oligarca, mas o 

comerciante: 

 

No seu conjunto, e vista no plano mundial e internacional, 

a colonização dos trópicos toma o aspecto de uma vasta 

empresa comercial, mais completa que a antiga feitoria, 

mas sempre com o mesmo caráter que ela, destinada a 

explorar os recursos naturais de um território virgem em 

proveito do comércio europeu. É este o verdadeiro 

sentido da colonização tropical, de que o Brasil é uma das 

resultantes; e ele explicará os elementos fundamentais, 

tanto no econômico como no social, da formação e 

evolução históricas dos trópicos americanos. (...) 

Se vamos à essência da nossa formação, veremos que na 

realidade nos constituímos para fornecer açúcar, tabaco, 

alguns outros gêneros; mais tarde ouro e diamantes; 

depois algodão, e em seguida café, para o comércio 

europeu. Nada mais que isto. (PRADO JR., 2000 

[1942]:19-20) 

 

É igualmente sua a constatação de que a nova terra passa de Ilha de 

Vera Cruz à terra de Santa Cruz, adotando finalmente o nome de 

Brasil. O mercado vence as pias inspirações e o nosso futuro país é 

batizado com o nome do produto que primeiro lhe traria fama. A 

formação do Brasil contemporâneo – Colônia propõe-se igualmente a 

instaurar uma devassa na formação e evolução do Brasil, do regime 

colonial escravocrata à contemporaneidade. A obra deixa transparecer 

a preocupação do historiador em fornecer um fio condutor teórico que 

atasse os retalhos da história descritiva, feita a partir da enumeração 
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de fatos e, ao mesmo tempo, preencher as lacunas deixadas pelas 

grandes obras de síntese histórica, o que só poderia ser feito 

aceitando-se o desafio interdisciplinar resgatado pela já citada escola 

dos Annales. Adaptando conceitos às especificidades da história 

brasileira, Caio Prado Jr. procurou afastar-se de categorias como 

"feudalismo brasileiro", lançando mão de uma teoria nova: A sociedade 

que surge nos trópicos será original por sua especialização, a saber, a 

produção de bens agrícolas de grande valor para o comércio europeu. 

A empresa colonial comandará a produção e subjugará o trabalho de 

negros e índios, primeiro por meio da exploração de recursos naturais 

e, posteriormente, produzindo bens de interesse da metrópole, em 

grandes áreas monocultoras. 

 Trabalhando a interação entre fatores geográficos, sociais e 

econômicos de forma pormenorizada, Caio Prado percebe que é a 

partir deste plano econômico que surgirá a sociedade brasileira: menos 

hierarquizada e mais tolerante em relação aos costumes de seus 

habitantes, de acordo com as normas de formação de um mercado que 

deveria suprir as necessidades internas e de exportação. A 

instabilidade das formas de ocupação do território, decorrentes desta 

concepção comercial – privilegiando as áreas que no momento fossem 

mais produtivas, ou das quais se pudesse extrair maior lucro, era vista 

pelo autor como prejudicial para o desenvolvimento do homem que 

aqui se fixava, no que diz respeito à sedimentação das relações 

sociais.  

 Caio Prado Jr. parte da premissa de que todos os povos 

possuem um sentido histórico, perceptível através da análise dos 

elementos de sua formação. Os povos estariam inclinados a seguir 

determinada orientação, sendo esta variável, de acordo com as 

influências sofridas por este povo, tanto interna quanto externamente. 

Um exemplo seria o caso do povo português, inclinado até meados do 

século XIV em resguardar seu território e constituir-se como nação, 

mas assumindo outro sentido histórico a partir do século XV, quando 

se volta para o oceano e para conquista de territórios distantes. Sobre 

o caso brasileiro, Prado afirma ser possível encontrar o sentido 

histórico na nossa formação colonial, período que pode ser 
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compreendido de duas maneiras: primeiro como fenômeno particular, 

da formação do povo brasileiro especificamente e, segundo, em termos 

gerais, como uma decorrência do movimento das grandes navegações 

e descobertas dos séculos XV e XVI. O sentido histórico do povo 

brasileiro não pode, portanto, ser apartado da empreitada 

expansionista européia.  

 O caminho proposto por Caio Prado para a compreensão de 

nosso sentido histórico inicia-se no final do século XIX, considerado 

pelo autor como um momento-chave, sendo ao mesmo tempo o fim e 

a síntese do processo de colonização. Mas para que ele seja entendido, 

é necessário não perder de vista o movimento expansionista europeu, 

sendo este parte da história comercial européia, que por sua vez se 

encaixa na história da formação do próprio continente. Embora o autor 

perceba em todas as empreitadas expansionistas européias o objetivo 

comercial, a colonização se molda ao território. Neste sentido, Caio 

Prado propõe a divisão do continente americano em duas áreas de 

colonização: uma ocorrida na zona temperada do continente, levada a 

termo por famílias de desterrados, camponeses e perseguidos 

religiosos. Pessoas que, ao abandonarem seus países de origem 

buscavam não o novo, nem uma terra diferente, de onde produtos 

exóticos de forte apelo comercial pudessem ser extraídos, mas sim a 

construção de uma sociedade que lhes oferecesse garantias que no 

continente de origem já não lhes eram mais asseguradas (idem: 15-

6). O outro tipo de colonização teve lugar na área tropical das 

Américas. Para estas regiões dirigiram-se predominantemente homens 

– as famílias, se as tivessem, só eram trazidas para as novas terras 

depois que o colono tivesse se estabelecido – interessados na 

exploração de produtos não existentes na metrópole e que poderiam 

render lucros rápidos e fartos. Via de regra, não trabalhava nas 

próprias terras (ao contrário do colono das zonas temperadas), 

utilizando para o serviço a mão-de-obra de índios, num primeiro 

momento e, posteriormente, de negros, repetindo na colônia a prática 

já difundida em Portugal do uso de escravos vindos da África para 

trabalhos tanto agrícolas quanto urbanos. A partir daí, sempre visando 

abastecer o mercado europeu, toda uma estrutura colonial será criada. 
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 Caio Prado ressalta que os objetivos mercantis próprios da 

expansão ultramarina mantêm-se nas colônias tropicais, sofrendo, 

porém uma adaptação às condições oferecidas pelo novo território. A 

nova empresa comercial aqui instaurada vai além da simples feitoria, 

pois efetivamente precisou criar estruturas mais complexas, pela 

própria configuração das terras, fixando homens e modificando a rota 

escravista a fim de arregimentar braços para o trabalho. Mas seus 

objetivos primeiros continuam inalterados: fornecer ao mercado 

europeu os recursos naturais provenientes das novas terras. Este é 

para o autor o sentido da colonização tropical, da qual o Brasil seria 

uma conseqüência. Esse sentido se mostraria presente na formação 

não só de nosso caráter econômico, mas também social. Nossa 

formação histórica e nossa evolução enquanto nação (ou justamente a 

ausência desta) estariam ainda ligados a este projeto inicial servil, 

pronto a atender às demandas de um mercado externo: 

 

Numa palavra, não completamos ainda hoje a nossa 

evolução da economia colonial para a nacional. No 

terreno social a mesma coisa. Salvo em alguns setores do 

país, ainda conservam nossas relações em particular as 

de classe, um acentuado cunho colonial. (idem:3) 

 

 A idéia de uma origem da qual não se poderia escapar, um 

passado que nos prenderia em sua teia e que tornaria nossa história 

uma história de repetição, abriga a idéia da necessidade de uma 

mudança, uma contraposição dialética entre a manutenção das 

estruturas vigentes e a possibilidade de superação destas, de 

implantação de novo sentido histórico para o Brasil, via articulação dos 

setores mais desprovidos de rendas e privilégios da sociedade. 

Segundo Prado Jr., a pecuária no sertão, o avanço no povoamento 

para além dos limites impostos pelo Tratado de Tordesilhas e o 

conseqüente povoamento do interior são exemplos de como esta 

classe pode contrapor-se à sociedade litorânea, voltada para a 

exportação. Seria por meio desta agência, de cunho marxista, que se 

poderia evitar os abismos entre os grupos sociais no Brasil, 
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responsáveis por desigualdades seculares dentro do país, fazendo de 

nosso crescimento e desenvolvimento sempre um processo 

acidentado, irregular. Apenas a compreensão de nosso sentido 

histórico nos possibilitaria lutar contra a existência de vários “Brasis”, 

dentro do Brasil, cada um sobrevivendo num tempo histórico 

independente, disparidades que o autor sintetizou no seguinte 

comentário: “Disse-me certa vez um professor estrangeiro que 

invejava os historiadores brasileiros que podiam assistir pessoalmente 

as cenas mais vivas do seu passado.” (id. ib.:5) 

 Português aclimatado e hedonista em Gilberto Freyre, homem 

ibérico cordial em Sergio Buarque de Holanda, mercador inato em Caio 

Prado Júnior, o tipo que resumiria nossa identidade nacional varia 

pouco na visão dos três autores, ou talvez mais apropriado fosse dizer 

que a variante resida na maneira como se anuncia a superação 

(notadamente em Sergio Buarque e Caio Prado) ou o desenvolvimento 

sem rupturas (em Gilberto Freyre) deste tipo protobrasileiro. Em todos 

os casos, porém o que se impõe como um pressuposto é a 

possibilidade de se falar de tal tipo, é a existência de uma célula máter 

a partir da qual a brasilidade se multiplicaria.  

 Voltando à terminologia foucaultiana, estaríamos diante de um 

caso de diferentes abordagens inseridas numa mesma episteme. 

Sendo esta uma maneira de pensar, uma configuração de saberes, 

seus efeitos podem ser sentidos, em discursos aparentemente sem 

nenhuma ligação entre si, pelos quais elas se anunciam de diferentes 

formas. No caso da episteme moderna, a partir de uma diferenciação 

entre a representação da identidade e aquilo que se situa para além 

dela (em última análise, os próprios brasileiros), criam-se discursos, 

formas de aproximação com este objeto – por vezes através de vias 

que demonstram a resistência de outras formas de pensar, de outras 

epistemes, como foi dito sobre a apreciação construída sobre bases 

arcaicas, realizada por Gilberto Freyre. Nesse sentido, sustentamos 

que as análises da identidade nacional brasileira presentes nos 

trabalhos de Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado 

Júnior, por um lado, são frutos de uma configuração de saberes 
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próprias da episteme moderna e, por outro, geram outros saberes, 

positividades, formas de compreensão do tema.  

 Ao pensar no personagem Chico Bento com um representante 

de características nacionais ou em Mauricio de Sousa, ora como um 

difusor da brasilidade, ora como um autor ligado ao universal, ao 

estrangeiro e não a distintivos nacionais, os teóricos dos quadrinhos se 

utilizam desses saberes gerados anteriormente. Em suas vozes estão 

presentes outras vozes, em seus discursos, outros discursos e se 

podemos pensar em universal e nacional, é porque outros já pensaram 

antes de nós, assim como a discussão acerca da brasilidade 

representada por um personagem de quadrinhos, pressupõe a 

existência de algo que se possa chamar de brasilidade. Considerações 

que nos parecem, à primeira vista, banais, quase naturais, sobretudo 

após a incorporação do discurso da brasilidade por áreas tão diversas 

quanto a publicidade, a política, a moda ou a psicanálise, mas que são, 

de fato, resultado de uma construção histórica e de uma conformação 

de saberes traduzidos em representações. Pelo fato de o tema central 

do presente trabalho ser, não o conceito de identidade nacional em si, 

mas a possibilidade desta ser veiculada através de uma representação, 

julgamos oportuno neste momento trazer à luz algumas considerações 

a respeito das diferentes formas de representação da identidade, sob a 

ótica de dois teóricos dos Estudos Culturais (além  de Stuart Hall, já 

citado neste capítulo). Para Kathryn Woodward, 

 

A representação compreendida como um processo cultural, 

estabelece identidades individuais e coletivas e os sistemas 

simbólicos nos quais ela se baseia fornecem possíveis 

respostas às questões: Quem eu sou? O que eu poderia 

ser? Quem eu quero ser? Os discursos e os sistemas de 

representação constroem os lugares a partir dos quais os 

indivíduos podem se posicionar e a partir dos quais podem 

falar. (in Silva, 2000:17) 

 

Não apenas um meio de dar voz aos indivíduos, de permitir-lhes 

declarar de onde vêm e o que são, muitas vezes as representações 

assumem também o papel de estabelecer os lugares de onde os 
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indivíduos gostariam de falar. A dificuldade de se conseguir reunir um 

grupo de características que congregue os indivíduos de uma nação, 

faz com que se apele para os mitos fundadores, para as tradições 

inventadas (Hobsbawm & Ranger, 2002), que legitimarão, ou antes, 

possibilitarão a existência das comunidades imaginadas (Anderson, 

1989), criadas a partir de uma absorção de valores escolhidos como 

definidores de um grupo. A partir desta ligação, é possível estabelecer 

um sentimento de pertencimento entre indivíduos que de outro modo 

pouco teriam em comum.  

 No caso do Brasil poder-se-ia argumentar que o sentimento de 

pertencimento poderia se dar pela língua comum, descontadas todas 

as variantes regionais. Porém a configuração étnica múltipla se 

apresentaria como o principal elemento diferenciador. O filho de um 

imigrante italiano ou japonês, nascido em São Paulo, um índio da 

Amazônia falante de português e um negro baiano compartilhariam 

todos, necessariamente, a mesma identidade? Por outro lado, países 

onde a miscigenação não ocorreu de forma tão maciça, nos quais é 

possível falar de um conjunto de características físicas comuns de um 

fenótipo nacional, esbarra-se muitas vezes no problema da 

multiplicidade lingüística, como ocorre na Bélgica ou na Suíça, por 

exemplo, onde sem nos acomodarmos na confortável explicação, 

sobretudo porque tão somente oficial, ou seja, também esta 

construída, do bilingüismo, verifica-se a coexistência de indivíduos 

que, ao cruzarem alguns poucos quilômetros e, embora juridicamente 

considerados uma nação, não conseguem mais se entender em suas 

línguas maternas. Isso para não entrarmos no mérito das imigrações 

destinadas a estes países, os deslocamentos individuais que, ao cabo 

de algumas décadas, modificam as feições do grupo. O hibridismo, 

entendido segundo Tomaz Tadeu da Silva como a mistura de diversas 

nacionalidades e etnias: 

 

(...) confunde a suposta pureza e insolubilidade dos 

grupos que se reúnem sob as diferentes identidades 

nacionais, raciais ou étnicas. A identidade que se forma 

por meio do hibridismo não é mais integralmente 
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nenhuma das identidades originais, embora guarde traços 

delas. (Silva, op.cit.:78) 

 

Silva se detém ainda na questão da fronteira, a linha imaginária 

demarcada por uma barreira real, de maior ou menor grau dificuldade 

de transposição, que nos indica estar entrando no território de uma 

outra identidade. Cruzar uma fronteira, concretamente, via 

deslocamento espacial, ou metaforicamente, via representação, 

significaria uma tomada de consciência do que está do outro lado, do 

que não nos pertence, do que está fora dos limites conhecidos: 

 

A evidente artificialidade da identidade das pessoas 

travestidas e das que se apresentam como drag-queens, 

por exemplo, denuncia a – menos evidente – 

artificialidade de todas as identidades. (idem: 89, grifos 

no original) 

 

 É justamente nessa região fronteiriça que os quadrinhos 

encontrarão o terreno fértil, no qual poderão crescer. A construção e o 

desenvolvimento de personagens como o Chico Bento se apropriarão 

das particularidades desta zona híbrida para desenvolverem suas 

potencialidades de linguagem, mas antes de passarmos à análise de 

como o conceito de brasilidade se apresenta concretamente na obra de 

Mauricio de Sousa trataremos no próximo capítulo da construção do 

tipo caipira – a representação do que seria um “brasileiro típico”, 

presente no personagem Chico Bento – em outras linguagens.   

 Para finalizarmos, gostaríamos de explicitar nossa posição a 

respeito da possibilidade da constituição de uma identidade nacional a 

partir de um personagem de hq (discussão que será retomada no 

capítulo analítico).  

 Estamos convencidos de que a maneira pela qual a aparente 

oposição entre Mauricio de Sousa e seus críticos, dá-se apenas ao nível 

superficial da análise e que ao nos debruçarmos mais atentamente 

sobre seus discursos, seremos capazes de alcançar uma série de 

semelhanças conceituais, que extrapolam o simples binômio nacional-

universal, resultando numa mesma idéia do que venha a ser uma 
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identidade nacional, tendo sido esta forjada no interior de trabalhos 

que visavam esgotar, explicar o Brasil, os quais possuem como modelo 

as obras da chamada geração de 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
DE JECA A BENTO: 

IDENTIDADE NACIONAL NOS QUADRINHOS DE MAURICIO DE SOUSA 
 
 

   151

Capítulo 5: Análise comparativa da representação 

do caipira 

 

“Tem o intérprete que sentir simpatia pelo símbolo que se 

propõe a interpretar. A atitude cauta, a irônica, a deslocada 

- todas elas privam o intérprete da primeira condição para 

poder interpretar.” 

(Fernando Pessoa) 

 

5.1. Os quadrinhos de Angelo Agostini: O caipira fora de 

lugar. 

 

 Muito antes de o Chico Bento começar a viver suas aventuras no 

universo das histórias em quadrinhos, o tipo do interior e suas 

peculiaridades já se faziam presentes em tiras como as do cartunista 

italiano naturalizado brasileiro Angelo Agostini, responsável pela 

publicação no periódico Vida Fluminense, em janeiro de 1869, da 

primeira história em quadrinhos brasileira. As aventuras de Nhô Quim, 

ou impressões de uma viagem à corte narravam as confusões 

aprontadas pelo personagem-título, um tipo do interior à solta pela 

cidade grande. Nhô Quim deixa a casa paterna (que não sabemos 

exatamente onde fica, mas cuja distância até a estação de trem mais 

próxima é de três dias de cavalgada) para conhecer a Corte, tendo 

como companhia um pajem negro e como referência o endereço de um 

comerciante – homem do tipo que “só faz caso de quem possui... de 

400 contos para cima!”51 – amigo de seu pai. Esta campanha, a 

princípio bastante simples, se mostra desde o início uma interminável 

fonte de aventuras, decorrentes de mil mal-entendidos e da inabilidade 

de Nhô Quim de se desvencilhar das confusões em que se mete, às 

vezes por ingenuidade própria, outras pelas tentativas freqüentes do 

povo da Corte em extorqui-lo, ludibriá-lo e separá-lo de sua recheada 

carteira. Sim, porque o caipira de Agostini é mais rico que todos com 

quem cruza na cidade e, diferentemente dos personagens rurais 

                                                 
51 Agostini, Angelo. As aventuras de Nhô Quim, ou impressões de uma viagem à Corte. Uma 
história em muitos capítulos. Cap. V (Na Rua Direita) 
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explorados por outras linguagens, como veremos mais adiante, não se 

comprova nele a equação homem do campo igual a pobreza ou 

miséria. Tampouco é um deslumbrado com os recursos da cidade 

grande. O trem que o leva até a Corte causa-lhe mais espanto que 

admiração, as pessoas com quem cruza lhe parecem mal-educadas, a 

Rua do Ouvidor, no centro da cidade, então famosa por suas lojas 

caras, em cujas vitrines se expunham todo tipo de novidades 

européias, só lhe chama a atenção pela estreiteza e má pavimentação. 

 Até mesmo nos costumes Nhô Quim se mostra bastante 

pródigo: desdenha os impulsos românticos de uma francesinha, nem 

dispensa maiores cuidados à sinhazinha da casa, mas encanta-se por 

uma mucama negra.  

 

 

O Nhô Quim de Angelo Agostini 

 

 Tal liberalidade talvez se deva a uma marca deixada no 

personagem pelo engajamento do autor a causas políticas. Desde 

muito jovem e antes de estabelecer residência definitiva no Rio de 

Janeiro, Agostini fazia parte de grupos abolicionistas, tendo ajudado a 

fundar, juntamente com Luiz Gama em 1864, o periódico O Diabo 

Coxo que se tornou uma referência na imprensa paulistana, assim 

como O Cabrião, fundado em 1866 (Azevedo,1999). Estes jornais 

ilustrados gozavam de grande apreço junto ao público. Contendo 
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basicamente desenhos e caricaturas e, ao lado ou abaixo destas, 

pequenos textos e legendas, essas publicações alcançavam marcas 

impressionantes. A Revista Ilustrada, por exemplo, fundada por 

Agostini no Rio de Janeiro em 1876 chegou a alcançar, em seus 

dezenove anos de existência, a marca de 4.000 exemplares. 

 Resguardados pelo humorismo e gozando de liberdade maior 

que a imprensa oficial da época, os periódicos ilustrados tornavam-se 

veículos de divulgação de idéias vanguardistas, críticas ao governo e 

aos costumes da sociedade da época. A alma destas revistas era seu 

ilustrador, o homem forte que acumulava funções e definia a feição 

que a publicação adquiriria. Foi nesta posição de prestígio, na condição 

de dono da Revista Ilustrada, que Agostini lançou em 1883 um novo 

personagem: o Zé Caipora. O nome significa, em Tupi, “morador do 

mato” (cáa = mato, pora = morador), mas é também um termo usado 

para designar má sorte e certa tendência para cometer gafes. A 

alcunha é adotada pelo próprio personagem, José Corimba, um janota, 

recebido por nobres famílias que, diante de seu especial talento para 

meter-se em confusões, faz-se tratar pelo nome de Zé Caipora. Os 

traços semelhantes e a temática do anti-herói são basicamente os 

pontos nos quais ambos os personagens se cruzam, porém as 

peripécias de cada um seguem caminhos opostos. Enquanto Nhô 

Quim, saindo do campo, encontra em plena capital o terreno fértil em 

aventuras, Zé Caipora sairá da cidade após uma decepção amorosa e 

será, não no campo, mas nas matas que seu enredo se desenrolará. 

 Em Nhô Quim, o homem da cidade e seus costumes 

pretensamente civilizados (a ganância, a dissimulação, o egoísmo, a 

arrogância com os pequenos e a subserviência com os poderosos) são 

o alvo maior das críticas, enquanto Zé Caipora se rende à civilização 

urbana, projetando nos índios a figura do não-civilizado, do 

incompreensível. Há, de fato, em ambos os personagens, sempre uma 

oposição, um conflito dual dentro do qual um dos pólos é expresso 

pela cidade e seus habitantes. Para Angelo Agostini, entretanto, este 

conflito não implicava num estereótipo estanque. O outro, o diferente, 

este ser cujas ações custamos a entender e que, muitas vezes mesmo 
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falando a nossa língua, nos é incompreensível, pode ser tanto o índio, 

o homem do interior ou o homem branco litorâneo.  

 

 

Zé Caipora criação de Angelo Agostini 

 

 Especificamente sobre o caipira, Agostini chama a atenção para 

o caráter universal de suas preocupações. Fosse no Brasil, na 

Inglaterra ou em outros países, o que estava em jogo era a resistência 

de certos grupos em se deixarem levar pela onda de transformações 

ocorridas na segunda metade do século XIX. A eletricidade, as 

estradas de ferro, a aglomeração humana nas grandes cidades, eram 

questões da ordem do dia em vários países. O caipira criado por esse 

italiano do Piemonte era, portanto, um tipo universal.  

 As histórias de Agostini, não possuíam algumas características 

hoje consideradas determinantes para a linguagem das hqs, como o 

uso de balões e onomatopéias, mas já faziam uso do recurso do 

personagem e da ambientação fixas e, neste sentido, seriam como que 

predecessores do Chico Bento, mas entre os traços de Agostini no final 

do século XIX e os de Mauricio de Sousa na segunda metade do século 

XX, outras linguagens procuraram apreender o caipira em suas 

representações.   
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5.2. O mais brasileiro dos pintores: O caipira na pintura de 

Almeida Júnior. 

 

 Contemporaneamente aos quadrinhos de Agostini, imagens do 

homem do interior, cenas de seu trabalho e lazer foram retratadas 

pelo paulista José Ferraz de Almeida Júnior (1850-1899). Célebre pela 

fusão de técnicas européias, estudadas nos salões de Paris, aplicadas à 

execução de cenas regionalistas brasileiras, Almeida Júnior constrói um 

tipo, um modelo recorrente que sofrerá ligeiras variações sem, no 

entanto, deixar de ser reconhecível. As imagens de Almeida Júnior nos 

trazem um caipira portador de um “sinal positivo irrestrito, enquanto 

os autores coincidem, embora em épocas e situações distintas, ao 

conferirem ao interiorano significados restritivos” (Lourenço, 1980). 

 Não é feita alusão à suposta timidez endêmica do interiorano 

(que será explorada com efeitos cômicos nas tiras do Chico Bento) e, 

em vez de um modo de viver que, comparado ao das capitais 

brasileiras do final do século XIX, em sua ânsia de modernização 

cosmopolita, parecia atrasado, vemos um homem desbravador, que 

abre caminhos até o litoral, funda pequenas cidades e ainda encontra 

tempo para viola e outros folguedos. Monteiro Lobato (1957: 79-81) 

afirmaria: 

Almeida Júnior (...) conduz pelas mãos uma coisa nova e 

verdadeira – o naturalismo. (....) Pinta, não o homem, 

mas um homem – o filho da terra, e cria com isso a 

pintura nacional em contraposição à internacional 

dominante. 

[...] 

Em contato permanente com o homem rude dos campos, 

único que o interessava, porque único representativo, 

hauriu sempre no estudo deles o tema de suas telas. 

Compreendia-os amava-os, porque a eles se ligava por 

uma profunda afinidade racial.52 

 

                                                 
52 No trecho citado, bem como nos demais que se seguem, a grafia original foi atualizada. 
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O Violeiro. Almeida Júnior, 1899 

 

 A afinidade sobre a qual discorre Lobato deve-se ao fato do 

próprio Almeida Júnior ser um interiorano que, a seu modo, teve de 

desbravar os caminhos até o litoral. Natural de Itu, somente graças ao 

auxílio de parentes conseguiu estudar Belas-Artes e, mais tarde, por 

intermédio de uma bolsa de estudos concedida por D. Pedro II pôde 

completar sua formação em Paris. No entanto, esta experiência não 

desenvolveu nele a preferência por temas acadêmicos clássicos, nem a 

proclamação da República parece ter despertado o gosto por temas 

heróicos e suas pinturas mantêm-se ligadas a uma realidade por ele 

conhecida. Este diferencial trouxe-lhe em vida a fama de ser um pintor 

genuinamente brasileiro, como sugere a nota de um periódico da 

época: 

 

Na Europa, onde ele vai retemperar a alma, porque seja 

qual for o artista há sempre muito que aprender no 

convívio de observação dos mestres; o que porém a 

Europa não lhe poderá mudar mais é a diretriz do seu belo 

talento artístico, para felicidade do seu país e dos que o 

admiram e nele depositam a esperança de que ele 

continue a ser sempre um artista nacional.53 

 

                                                 
53  A Bohemia, ano 1, número 1, abril de 1896, p.6 (a grafia original foi atualizada) 
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 A acolhida da obra de Almeida Júnior por parte da burguesia 

cafeeira paulista se, a princípio, causa certa estranheza, pode ser 

compreendida se pensarmos nessa classe como uma promessa de 

progresso para o país. Diferentemente do Rio de Janeiro e seu ranço 

monarquista, São Paulo ansiava por afinar-se com a república, com a 

modernidade presente, por exemplo, nos valores positivistas tão em 

voga no período. Esse futuro desejado precisava construir-se sobre a 

base sólida de alguns mitos fundadores. Os tipos a um só tempo viris e 

bucólicos, transitando por cenários conhecidos e que se tornavam 

rapidamente parte do passado. A cidade de São Paulo crescia 

velozmente, confusa, exigindo exercícios de memória cada vez maiores 

para que certos costumes, e modos de vida não fossem de todo 

esquecidos. Era preciso construir e desbravar, mas igualmente 

necessária se fazia a presença de apontamentos daquele crescimento, 

provas da capacidade de realização daqueles pioneiros. A pintura de 

Almeida Prado proporcionava este registro. A configuração do caipira 

como um ser que se legitima através do reconhecimento do homem 

litorâneo deixará marcas e ecoará até Chico Bento, conforme veremos 

mais adiante. 

  

 

 

Derrubador brasileiro. Almeida Júnior, 1879 
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5.3. Euclides e a “rocha viva”. 

 

 Voltemos ao ano de 1902, mais precisamente ao dia primeiro de 

dezembro. O cenário é o Rio de Janeiro, então capital federal. A cidade 

voltava os olhos para o porto, aguardando a chegada do navio que 

traria de volta à pátria o Barão de Rio Branco, nobre ainda estimado 

em tempos republicanos, responsável, dois anos antes, pela expansão 

do território brasileiro em aproximadamente 260 mil quilômetros 

quadrados, a região que compreende o atual Estado do Amapá.  

Tão entretida estava a cidade em acompanhar a chegada do novo 

Ministro das Relações Exteriores do Brasil, nomeado por Rodrigues 

Alves, que pouco reparou na novidade que algumas livrarias traziam 

em suas vitrines. Mesmo tratando-se de um livro grosso, recheado de 

mapas e fotografias, os primeiros exemplares expostos de Os Sertões 

(Campanha de Canudos), escrito pelo estreante Euclides da Cunha não 

foram mesmo páreo para o Rio Branco.54  

 E talvez não tivessem sido jamais notados, não fosse a 

providencial intervenção do escritor e crítico literário José Veríssimo 

cuja crítica extremamente positiva ao livro fez com que o retumbante 

fracasso da estréia se tornasse uma das obras mais comentadas da 

literatura nacional, ainda mais instigante por sua resistência a deixar-

se classificar dentro de um gênero literário. Documentário, crítica, 

romance histórico ou relato científico? De que se tratava aquele livro, 

afinal? O fato é que este buscava resgatar não só a história do levante 

de Canudos, mas também um universo composto por tipos e cenários 

que há muito eram mantidos em posição desfavorável na escala de 

valores do povo do litoral, dos habitantes da antiga corte, onde se lia 

em francês e inglês e muito se sabia sobre as ruas das grandes 

capitais mundiais, mas pouco ou nenhum contato era feito com a 

gente do interior, dos sertões, dos grotões perdidos do país. 

                                                 
54 Como descrito por Adelino Brandão na Introdução de Os sertões. São Paulo, Martin Claret, 
2003. 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
DE JECA A BENTO: 

IDENTIDADE NACIONAL NOS QUADRINHOS DE MAURICIO DE SOUSA 
 
 

   159

 Euclides escreve no contexto das idéias de Nina Rodrigues e 

outras teorias calcadas no argumento de que a amalgamação de raças 

trazia consigo um forte caráter degenerativo, fazendo com que os 

distintivos menos interessantes de cada umas se sobrepusessem às 

qualidades, gerando indivíduos portadores de todo tipo de 

incapacidade, tendência à demência e à criminalidade. (Lima & 

Hochman in Maio, 1998) Portanto, a princípio, a mestiçagem seria algo 

negativo, uma desordem capaz de desfigurar as raças: 

 

A mistura de raças mui diversas é, na maioria dos casos, 

prejudicial. Ante as conclusões do evolucionismo, ainda 

quando reaja sobre o produto o influxo de uma raça 

superior, despontam vivíssimos estigmas da inferior. A 

mestiçagem extremada é um retrocesso.(...) (Cunha, 

2003[1902]:110) 

 

 No entanto, o sociólogo polonês Ludwig Gumplowicz, autor de 

quem Euclides se declarava discípulo, seguia em outra direção. 

Calcado no conceito de singenetismo, o “sentimento da ligação entre 

todos os membros do bando” (apud Lima, 1997:30), não sendo este 

necessariamente expresso por laços de consangüinidade, mas sim da 

sensação de pertencimento ao grupo, o autor se vale de uma premissa 

diversa da apregoada pelo evolucionismo corrente no período para 

explicar a luta entre os povos: 

 

A luta das raças pela dominação, pelo poder, a luta sob 

todas as formas, sob uma forma confessada e violenta ou 

latente e pacífica, é portanto, o princípio propulsionador 

propriamente dito, a força motriz da história; mas a própria 

dominação é o pivô em torno do qual giram todas as fases 

do processo histórico, o eixo em torno do qual elas se 

movem pois os amálgamas sociais, a civilização, a 

nacionalidade e todos os fenômenos mais elevados da 

história só se revelam em decorrência de organizações de 

poder e por meio dessas organizações. (idem:31) 

 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
DE JECA A BENTO: 

IDENTIDADE NACIONAL NOS QUADRINHOS DE MAURICIO DE SOUSA 
 
 

   160

 Deslocando o foco de análise do biologismo para o político, 

Gumplowicz abre uma nova perspectiva de entendimento das 

sociedades que chama a atenção de seu leitor brasileiro, o qual não 

consegue, contudo, escapar totalmente das idéias que lhe cercavam. 

Do embate entre a admiração pela proposição antibiologista de 

Gumplowicz e as doutrinas racistas do final do século XIX, decorre 

uma outra teoria, não inédita, mas gerada a partir dos ajustes do 

pensamento do sociólogo polonês ao cenário brasileiro. Aqui veríamos 

dois desdobramentos possíveis da mestiçagem: a mestiçagem do 

litoral, que geraria tipos raquíticos e neurastênicos e o caboclo do 

Norte do país: 

 

Entretanto, a observação cuidadosa do sertanejo do norte 

mostra atenuado esse antagonismo de tendências e uma 

quase fixidez nos caracteres fisiológicos do tipo 

emergente. Este fato, que contrabate, ao parecer, as 

linhas anteriores, é a sua contraprova frisante. (Cunha, 

op.cit.:112) 

 

 Esta contraprova deve-se ao isolamento que o meio físico 

proporcionou ao sertanejo. Resguardado pela geografia, manteve-se 

longe da civilização, que não lhe pôde impor seus vícios, aos quais 

necessariamente sucumbiria, como acontecera no litoral, devido à 

fraqueza moral herdada da mestiçagem. O isolamento preservou-os da 

mistura infinita, resguardando-os como em um cadinho, dentro do qual 

as reações advindas das misturas genéticas puderam ser mais 

controladas. Daí concluir Euclides que o isolamento: 

 

(...) destaca fundamentalmente a mestiçagem dos sertões 

da do litoral. São formações distintas, senão pelos 

elementos, pelas condições do meio. O contraste entre 

ambas ressalta o paralelo mais simples. O sertanejo 

tomando, em larga escala, do selvagem, a intimidade com 

o meio físico que, ao invés de deprimir enrija o seu 

organismo potente, reflete, na índole e nos costumes das 

outras raças formadoras apenas aqueles atributos mais 
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ajustáveis à sua fase social incipiente. É um retrógrado, 

não um degenerado. Por isto mesmo as vicissitudes 

históricas o libertaram, na fase delicadíssima da sua 

formação, das exigências desproporcionadas de uma 

cultura de empréstimo, prepararam-no para a conquistar 

um dia.A sua evolução psíquica, por mais demorada que 

esteja destinada a ser, tem, agora, a garantia de um tipo 

fisicamente constituído e forte. Aquela raça cruzada surge 

autônoma e, de algum modo, original, transfigurando, pela 

própria combinação, todos os atributos herdados (...) (id. 

ibid.:113. Grifos meus) 

 

Contudo, segundo Euclides, tal combinação de atributos não está 

ligada necessariamente a uma configuração física privilegiada: 

 

Sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, 

revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o 

desempeno, a estrutura corretíssima das organizações 

atléticas. (...) É homem permanentemente fatigado. 

Reflete a preguiça invencível, a atonia muscular perene, 

em tudo (...). Entretanto, toda esta aparência de cansaço 

ilude. (id. ibid.:115-116) 

 

 Diante de qualquer adversidade, este ser molenga e desgracioso 

se transformaria, assumindo “o aspecto dominador de um titã 

acobreado e potente”, de postura ereta, compleição forte e gestos 

magníficos. Desnutrido e forte, sábio e analfabeto, simplório e 

inteligente, entre os extremos de uma tipização cabocla descrita em 

termos dualistas, Euclides opta pelos dois planos. O caboclo euclidiano 

é, ao mesmo tempo, herói e deserdado, um ser seco e maltratado pelo 

sol, mas portador de uma promessa de resistência latente. Não 

estamos, é preciso afirmar, diante de uma fala que se assemelhe à 

máxima que Monteiro Lobato cunharia anos depois (“O Jeca não é 

assim, está assim”). Em Lobato, o elemento que possibilita ao Jeca 

elevar-se de seu estado de preguiça e apatias perenes tem caráter 

exógeno. É a ciência que lhe transformará, calçando-o, curando suas 

verminoses e doenças, retirando dele o que não lhe serve para que, 
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via trabalho, possa progredir. Em Euclides, por outro lado, o sertanejo 

já possui, dentro dele, as características de grande homem, de grande 

raça e, para que esta se deixasse vislumbrar sempre e não apenas nos 

momentos de tensão, seria apenas uma questão de tempo. O 

sertanejo seria o responsável por apagar de vez os traços indesejáveis 

do selvagem presente no caboclo, aproximando-o da civilização, mas 

não de uma sociedade corrompida, degenerada, como acontecia no 

litoral. O tempo deveria ser o responsável pela gestão daquele povo 

que conquistaria a “cultura de empréstimo”, impondo-lhe o autêntico 

caráter nacional.  

 A interpretação euclidiana do singenetismo aplicado aos 

trópicos, a partir da qual o mestiço, em condições favoráveis (como 

era o caso do sertanejo) travaria uma luta surda pelo desenvolvimento 

em si das melhores características recebidas de seus pilares 

fundadores e, com o curso do tempo, inevitavelmente acabaria por se 

impor àqueles que, por se tratarem de meros imitadores de 

civilizações alheias, não estavam verdadeiramente adaptados ao meio 

em que viviam, é de suma importância para toda a construção da 

obra. Sem a idéia de que o sertanejo, por suas características atávicas 

constituía uma “rocha viva”, de dentro da qual uma “raça forte” 

eclodiria, a denúncia presente em Os Sertões se restringiria à 

descrição de uma carnificina premeditada, de uma ação política 

desabonadora do governo, enfim, de algo significativamente menos 

impactante que a idéia da civilização de empréstimo litorânea havia 

exterminado um povo que encerraria a quintessência da nacionalidade. 

 Sem esta idéia, proveniente de um desvio da tese central de 

Gumplowicz, o ataque a Canudos passava à condição de um luta entre 

forças diversas, desiguais, mas que se incluiria entre os imemoriais 

embates movidos pela “força motriz da história”, a luta pelo poder, 

pela qual os pólos mais fracos estão condenados a desaparecer ou, 

pelo menos, a serem subjugados pelos mais fortes. A este respeito 

afirma Luiz Costa Lima: 

 

Não é que a explicação evolucionista impugnasse o tom de 

denúncia, mas a enfraquecia de maneira taxativa: a 
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comunidade que ali se trucidara, durante anos numa luta 

desigual, já estava fadada pela “força motriz da história” a 

desaparecer. Conquanto a ação do governo republicano 

haja sido impiedosa ou mesmo criminosa (...) o fato 

científico cru era que os assassinados tinham curto prazo 

de vida. A explicação evolucionista não coibia a denúncia, 

mas a limitava ao aspecto humanitário. (Lima, op.cit.:27) 

 

 O problema central que a teoria de Gumplowicz apresentava a 

Euclides era a idéia de que, no caso do Brasil, a “força motriz da 

história” seria encarnada por um grupo gerado a partir do amálgama 

de outros. Isto significava dizer que o pólo mais forte da luta de raças 

seria mestiço. Ou seja, ou Euclides deveria mostrar-se um bom 

discípulo, ater-se a seu mestre e reconhecer a vitória da raça mestiça 

num futuro impreciso, traindo o evolucionismo; ou deveria trair o 

filósofo polonês, assegurando a vitória aos brancos do litoral, o que 

equivaleria a dizer que, independentemente do embate apregoado por 

Gumplowicz, o lado vitorioso fazia-se conhecer pelo evolucionismo das 

raças. Era, portanto, necessário justificar esse destino de vitória 

reservado à raça forte do sertanejo a partir de outro parâmetro que 

não aqueles apregoados pela ciência. “E essa essência [encarnada pelo 

sertanejo], incompatível seja com a idéia de evolução, seja com a ’cor’ 

da raça forte, só poderia entrar por uma torção específica: a do mito.” 

(idem:55) 

 É a partir desta noção atemporal, que estabelece uma 

familiaridade com o leitor e que não necessita explicar suas origens, 

pois “a única maneira de aceitá-lo consiste em responder-lhe afetiva, 

ainda melhor se passionalmente.” (id.ibid.:56) Desta forma, 

repousando a essência de sua raça forte num passado mítico Euclides 

não precisa explicar nada, pois o mito não se explica, o mito apenas é. 

 Assegura-se assim uma raça forte para a formação do Brasil. 

Seu representante não é apenas um mestiço, é também um ser 

transcendental. Como afirma C. Lima, poderíamos supor que o 

caminho pelo qual Euclides envereda viesse a se transformar num 

beco sem saída, do qual o autor só poderia ter escapado a partir de 

uma revisão de sua base teórica, mas como não houve tempo para tal, 
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resta-nos observar os desdobramentos de sua obra que, apesar de não 

tratar diretamente do caipira (vale lembrar que Euclides se reporta 

sempre ao sertanejo), influenciou as representações posteriores deste 

tipo. 

 

 

 

5.4. Joaquim Bentinho versus Jeca Tatu: O tipo nacional 

na música e na literatura 

 

 As tiras de Agostini e as pinturas de Almeida Júnior já faziam 

sucesso no final no século XIX nos círculos de apreciadores de artes e 

leitores da seção de variedades dos jornais. Foi Euclides da Cunha, 

entretanto, que nos primeiros anos do século XX, içou a questão 

sertaneja à categoria de assunto sério a ser debatido sobre bases 

científicas. A literatura que se desenvolveria a partir daí retomaria o 

seu preceito básico do sertanejo como “raça forte”, “rocha viva” da 

nacionalidade, desmembrando-o em duas vertentes distintas: os que 

sustentavam, como Mário de Andrade que “Euclides da Cunha 

transformou em brilho de frase sonora e imagens chiques o que é 

cegueira insuportável deste solão; transformou em heroísmo o que é 

miséria pura” (apud Lima, op.cit.:22) e aqueles para quem a “grande 

raça” era uma realidade, não uma promessa. Realidade distinta da do 

homem da cidade que por isso não a compreendia e a menosprezava, 

empurrando seus representantes, os migrantes que saiam do interior 

em busca de emprego nas grandes cidades, para os bairros mais 

afastados, para as margens daquela sociedade que se queria litorânea, 

voltada para o mundo, em sintonia com as metrópoles mundiais. 

Dentre aqueles que faziam parte do segundo grupo viria a se destacar 

o paulista Cornélio Pires, que em 1912 publicara o soneto “Ideal 

caboclo”: 

 

Ai, seu moço, eu só quiria 

P’ra minha filicidade 

Um bão fandango por dia, 
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E um pala de qualidade. 

Porva espingarda e cutia 

Um facão fala verdade, 

E u’a viola de harmonia 

P’ra chorá minha sodade. 

Um rancho na bêra d’água 

Vara de anzó, pôca mángua, 

Pinga boa e bão café... 

Fumo forte de sobejo, 

P’ra compretá meu desejo, 

Cavalo bão – e muié... 

 

 Essa falta de interesses para além do que fosse a bebida, cavalo 

e mulheres, vista por tantos como acanhamento de idéias, para 

Cornélio estava longe de ser pejorativa e era antes prova da pureza do 

interiorano, uma pureza que não deveria ser confundida com falta de 

inteligência ou esperteza, mas sim com uma existência ligada à terra, 

daqueles que sabiam dar valor aos pequenos prazeres da vida e deles 

muitas vezes eram obrigados a se apartar, injustiçados pelos grandes 

fazendeiros, pelos poderosos, maus patrões.  

 Considerado por diversos críticos musicais como o primeiro 

produtor independente do país, Cornélio Pires é uma peça-chave para 

a compreensão do cenário musical brasileiro da década de 1920. Foi o 

responsável pela criação da Turma Caipira do Cornélio Pires, um grupo 

de músicos da região de São Paulo reunido em Piracicaba que, 

juntamente com Cornélio, percorria o interior do país em 

apresentações cujo intuito era divulgar o trabalho do homem do campo 

diretamente, sem intermediários. 

 A originalidade do trabalho de Cornélio não consistiu em reunir 

músicos regionalistas, uma vez que esta prática remonta à tradição 

dos grupos de viola e trovadores, já presente na Europa do século XV 

e trazida para cá junto com os primeiros movimentos de colonização. 

Ao violeiro e seu instrumento creditavam-se poderes de conquista e 

sedução, tornando-os armas eficazes na conquista dos índios. 

(Nepomuceno, 1999). Tampouco era novidade levar a música do 

homem do campo ao estúdio, uma vez quer esta já encontrava canais 
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de difusão nas vozes de cantores urbanos consagrados. O que havia de 

novo em Cornélio era a idéia de levar o autor destas músicas, o 

próprio homem do campo, para o estúdio, em busca de um registro 

mais autêntico, o que faz com que esta empreitada traga consigo uma 

contradição em termos, visto que o interiorano precisa sair de seu 

ambiente natural e dirigir-se até a cidade a fim de se deixar registrar. 

 Nestes termos, a autenticidade está ligada a um deslocamento 

espacial e à conseqüente aceitação por parte dos outros, dos que não 

lhe são semelhantes. O migrante, o interiorano que vaga pela 

metrópole, com roupas escolhidas de modo a lhe conferir um ar de 

“boa aparência”, tão necessário em sua busca por trabalho, não 

desperta maiores interesses, mas vestido de forma quase caricatural, a 

fim de chamar atenção para os traços que denunciavam seus parcos 

recursos financeiros (as calças curtas demais, os dentes estragados, o 

velho e inseparável chapéu de palha) torna-se um acontecimento 

ímpar.   

 Gerenciando este sucesso, fazendo desaparecer os mediadores 

(os cantores famosos, como Francisco Alves, oriundos da cidade), 

tomando para si o papel de um mestre-de-cerimônias, Cornélio Pires 

assume o posto de porta-voz do caipira e, detalhe importante, não 

somente para o deleite dos citadinos, mas igualmente, num 

movimento inverso, saindo com sua trupe pelo interior do país, 

levando o camponês de volta a seu ambiente natural (apresentados 

em circos, caravanas e todo tipo de palco mais ou menos simples) em 

espetáculos cujo roteiro seguia a seguinte fórmula: primeiro era 

Cornélio quem falava. Contava os causos, histórias pitorescas e bem-

humoradas, cujo herói era invariavelmente um caipira. A seguir, 

vinham as músicas e os números de dança, tudo embalado pelos 

aplausos do público. 

 Eis que o caipira reinventava-se. Devidamente destrinchado e 

decodificado, o homem do campo tornava-se personagem. Vale 

ressaltar que Cornélio, apesar de não ter grandes posses, longe estava 

de ser um matuto, um caipira. Com efeito, o arremedo dos matutos, 

seu ganha-pão, era antes tradução que um relato em primeira mão. 

Cornélio não é o caipira, mas sim um seu representante. Para que esta 
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representação se sustente num mundo que já experimentou seus 

limites, a presença daquilo a que a representação se reporta funciona 

como um selo de autenticidade, não necessariamente do que está 

sendo representado, mas da própria representação. Para entender o 

caipira, era necessário ouvi-lo em 78 rotações, gravado em estúdio, ou 

pagar os ingressos das apresentações e ouvir Cornélio.  Não tendo sido 

o inventor do homem caipira, foi pioneiro em transformar este homem 

em personagem, em uma representação passível de ser repetida, 

demonstrada, explicada e oferecida ao público mediante o pagamento 

de um ingresso.  

 A visão de mercado que acompanhava Pires fica particularmente 

clara em dois momentos de sua vida. O primeiro ocorre em 1912, logo 

após o “Ideal Caboclo”: 

 

- Mostrei o soneto ao Simões Pinto que, então, dirigia a 

Farpa, uma revista do tipo da Kosmos. Ele pediu-me os 

versos, e, dias depois, publicou em página especial. Foi 

então que, num encontro casual com meu primo, o 

boníssimo e grande Amadeu Amaral, dele recebi, com um 

abraço, felicitações que muito me lisonjearam: "Muito 

bem! Você descobriu um filão a explorar e que está 

inteiramente abandonado. Continue: escreva um 

livro..."55 

 

 O filão começava a ser explorado e atingiria seu primeiro grande 

êxito em 1929, quando a Turma Caipira do Cornélio Pires entrou em 

estúdio para gravar seis discos, cada um com uma tiragem inicial de 

mil cópias, que formariam a famosa Série Vermelha, prensada pela 

gravadora Columbia (atual Warner Continental). 

 A história dessa gravação está repleta de passagens novelescas, 

a começar pela reação de Cornélio Pires diante da falta de interesse da 

gravadora em financiar o arriscado negócio que lhes era proposto: 

trocar a voz dos cantores conhecidos, como o já citado Francisco 

                                                 
55Cornélio Pires, em entrevista concedida a Silveira Peixoto in PEIXOTO, José B. Silveira. Falam os 
escritores. Extrato disponível no sítio eletrônico: 
http://jangadabrasil.com.br/outubro14/al141000.htm) 
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Alves, ou Paraguassu,56 que incluíam em seu repertório modinhas e 

cateretês, pela cantoria de ilustres desconhecidos do grande público, 

num disco inteiramente dedicado à música caipira. Cornélio aceita 

bancar a obra, mesmo tendo de pedir dinheiro emprestado a um 

amigo e, mais que isso, exige que o disco saia sob um selo especial 

(vermelho, que acabaria dando o nome à Série), numerado, e numa 

tiragem superior a das gravações das estrelas da época.  

 A ousadia de Cornélio rendeu frutos: contra a expectativa do 

dono da gravadora, o sucesso destes discos, que traziam não só 

músicas, mas histórias, anedotas, desafios e declamações e eram 

vendidos em carros pelo interior e, na capital, na loja de rádios e 

vitrolas de propriedade de Cornélio – a “Casa Cornélio” –, possibilitou 

ao grupo uma longa carreira de apresentações em caravanas pela 

região e gravação de nada menos que outros 43 discos, financiados 

pela Columbia. 

 

 

A Turma Caipira de Cornélio Pires, 1929 

 

 O episódio costuma ser visto como uma prova do caráter 

romântico de Cornélio, homem que teria apostado tudo numa missão 

fadada ao fracasso, não fosse sua inabalável crença na força de 

sedução do caipira e seu universo. Não sendo possível, decerto, pôr 
                                                 
56Codinome de Roque Ricciardi, cantor romântico da década de 1920. 
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em dúvida a atitude empreendedora de Pires, seria o caso de nos 

perguntarmos se não estaríamos igualmente diante de um 

incontestável faro para negócios. Um detalhe corrobora esta hipótese: 

nos primeiros 12 discos da Série, o nome dos autores das músicas é 

suprimido e nos créditos lê-se apenas o nome de Cornélio. Como 

entender tal deslize justamente num trabalho que buscava resgatar a 

voz do caipira, até então encoberta pelos cantores das cidades? E se 

Cornélio conseguiu, com sua obstinação, o que parecia impossível 

(realizar a gravação em estúdio) se parecia intentar diminuir o 

caminho entre o tipo nacional e as representações deste tipo, as quais 

lhe pareciam falhas, tendenciosas, desmerecedoras do homem do 

campo, como explicar essa falta de créditos aos verdadeiros autores 

das músicas? 

 Pode-se supor que Cornélio não estivesse apostando tão no 

escuro assim. Proprietário de um estabelecimento comercial na capital, 

o “primeiro produtor independente de discos do Brasil” (Cardoso Jr.: 

1986) certamente pôde manter-se afinado com os gostos musicais da 

época, perceber tendências, enfim, acertar com pouca margem de erro 

o que poderia vir a cair no gosto do grande público.  

 O segundo exemplo da visão de mercado de Cornélio Pires diz 

respeito ao caso ocorrido com a dupla Lourenço e Olegário, que mais 

tarde adotariam o nome de Mandi e Sorocabinha. Estes cantores, 

apesar de não terem se juntado à Turma que gravou o Selo Vermelho, 

apresentavam-se com o grupo de Cornélio sempre que Mandi 

conseguia uma folga do seu emprego de diretor de escola em 

Piracicaba. Encorajados pela boa recepção ao trabalho da Turma, 

Sorocabinha e Mandi propuseram à gravadora concorrente um trabalho 

parecido com o desenvolvido pela Columbia. Surgia, no mesmo ano de 

1929, a Turma Caipira Victor. Segundo a pesquisadora Rosa 

Nepomuceno (1999: 111): “Cornélio se aborreceu com a autonomia da 

dupla, mas ficou com as glórias de ter iniciado o processo de 

implantação da legítima música caipira no cenário artístico urbano.” 

Seria possível enxergarmos nesse aborrecimento o desconforto com a 

tomada de voz por parte do subalterno, nos termos descritos pela 

teórica indiana Gayatri Spivak em seu artigo de 1988? Porque se, de 
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fato, como afirma Spivak, o subalterno pode projetar-se (falar) apenas 

através da voz de outrem, de um não-subalterno, de um representante 

de outro setor que assume a representatividade de sua voz e, via 

meios de comunicação – aos quais somente eles, os não-subalternos 

têm acesso – propaga a mensagem da subalternidade, tornando-a 

conhecida, palatável, apreciável (em outros termos, não mais 

subalterna), o aborrecimento de Cornélio pode ser compreendido como 

um desconforto gerado pelo elo rompido da cadeia subalterno-

intelectual representado pela ação de Sorocabinha e Mandi. 

 Desconforto maior ainda se pensarmos na relação mantida entre 

este pioneiro da produção independente e a academia, conforme 

afirma seu biógrafo: 

Há um Cornélio dialetal, folclórico, costumista, desenhista 

notável de coisas sertanejas psicológico sutil da alma 

cabocla, cheio de ternura, pitoresco e simpático para com a 

gente do mato. Há o Cornélio metido a literato de tom 

acadêmico ignorante da literatura universal e de língua 

culta, da música dos movimentos nacionais e mundiais, das 

leis e da ficção e da estilística.O primeiro merece respeito, o 

segundo já estaria fora da literatura se não fosse o outro.57 

 

 A relação de ambigüidade, resvalando quase num falso desprezo 

pela crítica acadêmica já fôra explicitada pelo próprio Cornélio, como 

na entrevista concedida a Silveira Peixoto (op.cit.): 

 

- Mas... é que eu... não sei explicar-me por que você vem 

pedir-me uma entrevista... sou uma espécie de "corpo 

estranho" no mundo literário e intelectual de São Paulo. 

Vivo muito quieto no meu cantinho, recolhido à minha 

insignificância...sinceramente, isso até me comove...  

 

 Na literatura, além dos sonetos de Musa Caipira, Pires cria em 

1924, o personagem Joaquim Bentinho (o Queima-Campo). Bentinho é 

um contador de histórias, inclinado a usar de qualquer licença poética 

                                                 
57 DANTAS MACEDO, Cornélio Pires Criação e riso. in Jangada Brasil, número 14, novembro de 
1999. Disponível no sítio eletrônico http://jangadabrasil.com.br/outubro14/al141000.htm  
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necessária para que a platéia acredite em suas histórias. É um 

“queima-campo” – no linguajar interiorano, um sujeito finório que 

sempre arruma um jeito de prender a atenção do ouvinte e levar a 

conversa para onde quer, de modo a conseguir inserir uma de suas 

mentiras. Segundo seu criador, não o faz por mal, nem em proveito 

próprio, mas apenas segue uma tendência de discurso, uma via de 

expressão possível, frente a tantas outras que lhe são negadas, por 

conta de sua baixa escolaridade e falta de recursos financeiros: 

 

Entre os caipiras a mentira, quase sempre, é um jogo de 

espírito. Mentem por passatempo, para empulhar o 

próximo, principalmente se esse próximo é da cidade. (...) 

Há mentiras de troça e há mentiras de verdade...Há 

caipiras mentirosos de uma fecundidade de imaginação 

assombrosa! Não sabendo escrever, não podendo escrever 

suas novelas e romances, criações próprias, o caipira 

desanda a mentir.58 

 

E segue descrevendo seu Joaquim Bentinho: 

 

É um caboclinho mirradinho, olhinhos vivos, (...) bigodes 

podados a dente, desiguais e sarrentos; (...) dois dentões 

amarelos, os caninos, que só aparecem quando ri, quais 

velhos moirões de porteira abandonados; rosto em longo 

triângulo; cabeçudinho; cabelos emaranhados; orelhinhas 

cabanas, cada qual suportando o seu toco de cigarro, 

amarelentos e babados. De camisa, de algodão riscado, 

aberta ao peito, deixa ver pendurada no magro pescoço de 

cordeveias salientes, uma penca de "bentinhos", favas de 

Santo Inácio e patuás com rezas que servem para "fechar" 

o corpo e evitar mordedura de cobras. Baixinho, miudinho,  

desnalgado, perninhas finas e canelas luzidias, brilhantes 

aos reflexos do fogo (...) o Joaquim Bentinho é um 

serelepe, espertinho e perereca...(idem nota 31) 

                                                 
58PIRES, Cornélio. Musa caipira / As estrambóticas aventuras do Joaquim Bentinho (o Queima-
Campo). Prefeitura Municipal de Tietê, 1985. Extrato disponível no sítio eletrônico: 
http://jangadabrasil.com.br/maio33/al33050a.htm 
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 Este pequeno ser amarelado, de poucos dentes, poucas carnes e 

muitas crendices faz lembrar, bem mais do que gostaria seu criador, o 

personagem Jeca Tatu, provavelmente um seu parente bem próximo. 

Ou seja, Cornélio Pires, buscando criar uma zona própria para seu 

Joaquim Bentinho, consegue o efeito inverso e o insere no mesmo 

universo descrito por Monteiro Lobato. Em novembro de 1914, Lobato 

publicara no jornal O Estado de São Paulo, um artigo que, 

primeiramente endereçado à seção de cartas dos leitores, alcançou 

tamanha fama que fugiu aos fins aos quais o autor lhe destinara. A 

caracterização desabonava inteiramente a figura do interiorano, do 

caipira e ganhara força, sobretudo, por descrevê-lo de maneira a 

torná-lo concreto, feito de carne e osso, ao contrário da matéria etérea 

da qual eram formados, por exemplo, os heróicos índios de José de 

Alencar. A linguagem inflamada do autor, que desde o título do artigo 

– Velha Praga – não poupava críticas ao caipira, comparando-o com 

um “piolho da terra”, gerou grande polêmica. Em sua primeira 

aparição o Jeca Tatu é apenas um entre muitos nomes que serviam 

para nomear os trabalhadores rurais itinerantes do Vale do Paraíba 

que, por total falta de informação e recursos, faziam uso da queimada 

como forma de preparar o solo para o plantio, tornando improdutivas 

as terras por onde passavam. Ser indolente, ignaro, incapaz de 

prosperar, o Jeca era como que a encarnação do povo daquele país, 

que Miguel Pereira, em 1916, chamou de “imenso hospital” (Lima & 

Hochman in Maio, 1998: 24). E se o artigo de Lobato contou com 

grande número de simpatizantes, o número de oponentes não foi 

menor. A imagem daquele Brasil que se queria urbano e moderno 

havia sido definitivamente arranhada. Acusavam-no de não perceber o 

caipira em toda sua complexidade e por isso devotar-lhe tanto 

desprezo. Nesse sentido, obras como a Cornélio Pires lidavam com a 

desconstrução do Jeca de Lobato de modo a torná-lo outro que 

parecesse mais autêntico, mais real. Curioso notar que Lobato já 

desconstruíra, ele próprio, o Jeca, antes mesmo da publicação de 

Velha Praga, num processo que se inicia em fevereiro de 1912, quando 

expõe ao amigo Godofredo Rangel sua idéia para um livro: 
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Já te expus a minha teoria do caboclo, como piolho da 

terra, o Porrigo decalvans das terras virgens? Ando a 

pensar em coisas com base nessa teoria, um livro 

profundamente nacional, sem laivos nem sequer remotos 

de qualquer influência européia. (Lobato, 1955:326-7) 

 

   

  O Jeca Tatu de Monteiro Lobato 

 

 Em setembro de 1912, ainda sem concretizar a idéia, vislumbra 

outra faceta da imagem do parasita, um perfil que numa mistura de 

posicionamento crítico – afinal são, sim, analfabetos e sarnentos, e 

elogio à pureza cabocla, aos seres sinceros, sem os laivos de vaidade 

dos pretensamente cultos homens de letras: 

 

(...) o caboclo é a melhor coisa da nossa terra, porque 

analfabeto, simples, muito mais próximo do avô 

Pitecantropo do que os que usam dragonas ou cartola, e 

se dão ao luxo de ter idéias na cabeça, em vez de 

honestíssimos piolhos.(idem:332) 

 

 Velha Praga não é ainda o texto que pretendia, que há muito 

gestava. Trata-se muito mais de um desabafo do então fazendeiro – 

Lobato herdara as terras de seu avô, o Visconde de Tremembé, cujas 
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terras haviam sido atingidas pelas queimadas indiscriminadas – o 

“fogo do Jeca”. Uma semana depois de publicado o artigo, confessa: 

 

(...) com surpresas, recebi a propósito cinco cartas e um 

convite da Sociedade de Cultura Artística de São Paulo 

para fazer uma conferência lá. Em vez disso, eu e minha 

mulher fomos ler o tal artigo, cheios de vontade de gostar 

– e nada vimos que provocasse o entusiasmo dos 

paulistas. (Lobato, 1955 :365-6) 

 

A seguir, em dezembro de 1917, pouco antes da impressão de seu 

livro sobre o Saci-Pererê: 

 

Meu Saci está pronto, isto é, composto; falta só a 

impressão. (...) Ontem escrevi o epílogo, a coisa mais 

minha que fiz até hoje – e concluo com uma apologia do 

Jeca. Virei a casaca. Estou convencido de que o Jeca Tatu 

é a única coisa que presta neste país. (Lobato, 1959:160). 

 

 Num artigo de 1918, intitulado “A Trappa de Tremembé”, 

publicado originalmente na Revista do Brasil, anunciava a teoria que se 

mostraria plena na coletânea de artigos Problema Vital, publicada no 

mesmo ano: o caipira não era um homem preguiçoso ou incapaz. 

Estava, isto sim, doente e abandonado pelos governantes que 

preferiam importar braços estrangeiros, embora fossem estes mais 

onerosos para o país, que cuidar da saúde dos filhos da terra. À 

ressurreição possível deste caboclo, atrelava-se o movimento 

sanitarista da Primeira República e o Jeca, seguindo tendência à 

higienização transforma-se, calça sapatos, cuida das verminoses, 

prospera, moderniza-se, resgatando consigo a imagem do homem do 

campo, que não almeja o cosmopolitismo dos moradores das capitais, 

feliz em poder ser apenas brasileiro. Em 1919, para sempre 

reconciliado com o “piolho da terra”, publica uma coletânea de contos, 

crônicas e artigos, de tendência francamente nacionalista, na qual 

trata dos mais variados assuntos e à qual dá o significativo nome de 
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“Idéias de Jeca Tatu”. O título lhe vem pelo comentário de um amigo, 

como explica a Rangel: 

 

(...) o vento que me leva hoje a escrever-te é o Bernardo 

Torres (...). Diz uma grande verdade de que eu andava 

suspeitando às escondidas – que somos todos uns Jecas 

Tatus. Pura verdade. Com mais ou menos letras, mais ou 

menos roupas, na Presidência da República sob o nome de 

Wenceslau, ou na literatura com a Academia de Letras, no 

comércio como na indústria, paulistas, mineiros ou 

cearenses, somos todos uns irredutíveis Jecas. O Brasil é 

uma Jecatatuasia de oito milhões de quilômetros 

quadrados. (idem: 39-40) 

 

 A formação da personalidade nacional se dá, em Lobato, pela 

constatação de que o Jeca, afinal, também somos nós. Daí as críticas 

ferinas feitas a Cornélio, a primeira em janeiro de 1915, referindo-se 

aos comentários que este fizera ao Velha Praga: “Conheces o Cornélio 

Pires? Contradiz-me num jornal de S. Paulo. (...) Frágeis demais os 

argumentos; mais que isso – tolos.” (id.ibid..:10) E, a seguir, em julho 

do mesmo ano quando Lobato, de férias em Santos, toma 

conhecimento das apresentações de Cornélio pelos teatros da cidade: 

 

Cornélio Pires (...) anda convencido de ter descoberto o 

caboclo (...). O caboclo de Cornélio é uma bonita 

estilização – sentimental, poética, ultra-romântica, 

fulgurante de piadas – e rendosa. O Cornélio vive, e passa 

bem, ganha dinheiro gordo, com as exibições que faz do 

“seu caboclo”. Dá caboclo em conferências a cinco mil réis 

a cadeira e o público mija de tanto rir. (...) Ora, meu 

Urupês veio estragar o caboclo do Cornélio – estragar o 

caboclismo. (id.ibid.:40) 

 

Afinal se, para Lobato, este é um país de Jecas, inventá-los, 

interpretá-los, seria uma redundância, uma imitação de nós mesmos. 

“Vender o caboclo” seria o mesmo que lucrar com uma falácia. Uma 

característica inata do brasileiro era alçada à condição de artigo 
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exótico e vendida aos incautos. Neste sentido, é possível percebermos 

um traço essencial entre a visão do caipira de Euclides da Cunha em 

Os Sertões e a de Lobato que, a um só tempo lhes aproxima, sem 

deixar de demarcar uma diferença essencial entre eles, pois se o 

primeiro não consegue escapar da contradição rocha viva versus raça 

fadada a desaparecer via degeneração, o segundo reconhece esta 

incongruência e a absorve.  

 A “rocha viva”, para Lobato, para desenvolver suas 

potencialidades, não poderá contar com a fatalidade histórica. A 

mudança, se ocorrer, virá como resultado de muito trabalho, de uma 

necessidade de reinserção no cenário contemporâneo, da legitimação 

pelo litoral, da qual tratava Almeida Júnior e que será resgatada em 

outros termos por Mauricio de Sousa em seu Chico. As mudanças, 

embora possíveis, não farão com que ele deixe de ser um Jeca, pelo 

contrário, reafirmará esta condição, legitimando-a. Em suma: o 

caipira, ciente de si, poderá desenvolver as bases sobre as quais 

fundamentará sua identidade. 

 

 

5.5. O caipira vai ao cinema: O caso Mazzaropi. 

 

 O cinema do paulista Amacio Mazzaropi (1912 -1981) é, sem 

dúvida, um caso que merece atenção na construção brasileira 

imagética do caipira. O tipo criado na década de 1930, inspirado no 

trabalho de Genésio e Sebastião Arruda - na época famosos pelos tipos 

caipiras que representavam no teatro –, alcançou tamanha 

repercussão que rapidamente deixou os palcos simples dos circos e 

teatros espalhados pelo interior do Brasil afora, para ganhar espaço na 

emergente televisão e, muito rapidamente, ganhar as telas dos 

cinemas, onde apareceria uma vez ao ano, durante 28 anos, chegando 

a ser quadrinizado pela Editora La Selva, na década de 1950. (Gonçalo 

Junior, 2004: 417) 

  Contemporâneo do Cinema Novo, a obra de Mazzaropi mirava 

numa direção em tudo diferente daquela apontada por cineastas como 

Glauber Rocha, Ruy Guerra e Nelson Pereira dos Santos. Na contramão 
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do engajamento político e da reflexão histórica, fábulas 

declaradamente escapistas; no lugar das representações naturalistas, 

interpretações caricatas; ao invés de prêmios em festivais 

internacionais, desprezo da crítica e reconhecimento maciço do grande 

público.  

 Tal sucesso era visto pelo artista como uma decorrência natural 

de sua capacidade de comunicar-se com sua platéia: 

Eu represento os personagens da vida real. Não importa 

se um motorista de praça, um torcedor de futebol ou um 

padre. É tudo gente que vive o dia-a-dia ao lado da minha 

platéia. Eu documento muito mais a realidade do que 

construo.(...) Se um crítico viesse a mim fazer uma crítica 

construtiva, mostrar uma forma melhor de eu ajudar o 

público - eu aceitaria e o receberia de braços abertos. Mas 

em momento nenhum aceitaria que ele tentasse mudar 

minha forma de fazer fitas. Elas continuariam as mesmas, 

pois é assim que o público gosta e é assim que eu ganho 

dinheiro para amanhã ou depois aplicar mais na indústria 

brasileira do cinema. E se os críticos se preocupassem 

menos com o que eu ganho e mais com as salas vazias do 

Cinema Novo entenderiam que cinema sem dinheiro não 

adianta. Que não adianta a gente começar pondo o carro 

adiante dos bois. 59 

 

 E o investimento na “indústria brasileira de cinema” significou, 

na prática, a construção de estúdios que eram utilizados somente para 

a filmagem dos filmes de Mazzaropi e a criação, em 1958, de uma 

produtora (a PAM – Produções Amácio Mazzaropi) que cuidava 

exclusivamente dos filmes do artista, dirigidos a partir de roteiros 

criados pelo próprio. Um cinema-indústria nos números (de 

distribuição, de espectadores, de número de filmes lançados no ano 

etc.), mas que se parecia, ao mesmo tempo, com um cinema de autor, 

cujo jeito de contar uma história poderia ser reconhecido 

imediatamente por seu público cativo. As narrativas giravam sempre 

em torno de um tipo de fala mansa, jeito pacato, simplório, mas que a 

                                                 
59 Mazzaropi, A. Entrevista concedida à Revista Veja em 28-01-1970. 
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partir de uma situação de conflito tornava-se o herói do dia. O embate 

de forças se dava de forma maniqueísta, sendo o tipo interpretado por 

Mazzaropi a encarnação das forças do bem. O vilão era escolhido de 

acordo com o personagem de destaque no momento, tomado 

“emprestado” de alguma novela ou filme e devidamente parodiado. 

Poderia ser um pistoleiro, um fazendeiro, um militar autoritário, 

políticos inescrupulosos, cangaceiros, ladrões de ocasião. O roteiro, 

seguindo esta fórmula, poucas alterações sofria de um filme a outro e 

sempre atraía multidões aos cinemas. 

 

O Jeca de Mazzaropi 

 
 Em 1959 Mazzaropi interpreta o personagem Jeca Tatu e é com 

esse nome que vai protagonizar a maioria das fitas produzidas até 

1981, ano de sua morte. A referência, no entanto, diz respeito ao 

personagem de Lobato em sua segunda fase, a da recuperação via 

higiene e da prosperidade econômica.60 A valorização do Jeca passa 

por sua inserção no mundo do trabalho, por sua capacidade de 

produzir e gerar riquezas.  Seus traços, segundo seu criador, foram 

recolhidos numa espécie de pesquisa in loco: “fui para o interior criar 

meu próprio tipo: caboclão bastante natural (na roupa, no andar, na 

fala). Um simples caboclo entre os milhões que vivem no interior 

brasileiro.”61 Assim como Cornélio Pires, Mazzaropi, filho da classe 

                                                 
60Fonte: Cinemateca Brasileira. Apud Museu Mazzaropi. Informações disponíveis no sítio 
eletrônico: http://www.museumazzaropi.com.br/filmes.htm 
61 Idem nota 59 
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média paulistana, constrói um personagem, não a partir de 

lembranças, de experiências, mas sim da observação daquele a quem 

deseja representar. Porém, onde o intérprete não percebia mais que 

“uma documentação”, os críticos enxergavam uma falsificação. O ator 

contra-argumentava, dizendo que quem não entendia nada do 

universo caipira eram os críticos e o embate prosseguiu durante toda a 

vida de Mazzaropi que, segundo seus biógrafos, morreu sem conseguir 

entender o porquê de tantas vezes terem sugerido mudanças na sua 

maneira de interpretar, nas temáticas de seus filmes, no personagem 

do Jeca. Sempre que sofria alguma crítica, Mazzaropi apelava para seu 

“grande juiz”, o público: 

 

Eles querem que eu mude. Mas mudar pra quê? Eu sei do 

que o público gosta e não vou ficar inventando.(...) Minha 

responsabilidade é com esse público, essa gente simples que 

só vai ao cinema uma vez por ano, quando eu lanço os meus 

filmes. Procuro dar a eles o melhor. Por isso, tenho muito 

cuidado na produção. Eu podia gastar muito menos que esse 

público iria me ver do mesmo jeito, mas eu prefiro que eles 

vejam uma coisa bem feita.62 

 

 O público é ao mesmo tempo o árbitro todo-poderoso, aquele 

que valida a arte de Mazzaropi e um cliente pouco exigente, que além 

de não ter muito contato com o cinema, pois só o freqüenta uma vez 

ao ano, especialmente para ver os filmes do Jeca, aceitaria qualquer 

tipo de produção que lhe fosse apresentada. Essa visão dual está 

também presente no entendimento que Mazzaropi faz do caipira: 

 

Caipira é um homem comum, inteligente, sem preparo. 

Alguém muito vivo, malicioso, bom chefe de família. A 

única coisa diferente é que ele não teve escola, não teve 

preparo, então tem aquele linguajar... Mas no fundo, no 

fundo, ele pode dar muita lição a muita gente da cidade. 

(...) Mas, há diferença muito grande entre inteligência e 

preparo. O sujeito pode ser preparado, mas pode também 

                                                 
62Apud Oswaldo Mendes, Jornal Última Hora. São Paulo, junho de 1981.  
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não ser inteligente. E tá (sic) cheio de burro diplomado por 

aí. E tem caipira, sem diploma, muito inteligente, dizendo a 

verdade. Ele está falando certo, só que fala de outra 

maneira. (...) Se meu sucesso - se pode ser chamado 

sucesso - é devido ao despreparo do caipira, por que o 

presidente da Academia Brasileira de Letras mandou-me 

um cartão dizendo que eu era um ator que se comparava 

aos maiores atores estrangeiros? Ninguém agora pode 

dizer que o Athayde seja despreparado. Acho que só isso 

basta...63 

 

 O cartão mencionado por Mazzaropi, fôra enviado por 

Austregésilo de Athayde no dia 17 de janeiro de 1968 e era exibido 

num quadro sobre a lareira da casa do ator. Dizia que "com Jeca Tatu 

e a Freira, Mazzaropi alcançou no cinema o mais alto nível de sua arte. 

É hoje, sem nenhum favor, um artista de categoria mundial" (v. nota 

60). Portanto um cartão de homem “preparado”, do tipo que Mazzaropi 

dizia que “pode também não ser inteligente”, legitima o trabalho de 

um ato cujo carro-chefe é a representação de um homem 

“despreparado”, porém inteligente. Poderíamos compreender a atitude 

do presidente da Academia Brasileira de Letras, que explicita a 

admiração pelo autor desprezado pela crítica especializada, como um 

episódio exemplar de, para usarmos os termos de Mazzaropi, preparo 

que se curva à inteligência. Mas como entender o valor que o 

comediante atribui ao bilhete, emoldurando-o e pondo-o em lugar de 

destaque? Qual seria o significado do comentário: “Acho que só isso 

basta...”? Bastaria que outros tomassem conhecimento de que ele 

afinal não era um “despreparado”, como insinuava a crítica, uma vez 

que um intelectual o valorizava, restituindo-lhe a voz que os críticos 

lhe haviam tomado, ao renegá-lo a uma condição subalterna dentro do 

cenário artístico nacional? Ou seria uma maneira de dizer que ele e sua 

representação, na verdade, gozavam daquela inteligência por ele 

atribuída ao caipira e que apenas os críticos de cinema não percebiam 

                                                 
63 Entrevista a José Wolf, publicada na capa do caderno “Folhetim” do Jornal Folha de S. Paulo, 
em 2 de julho de 1978.  
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esta ululante verdade? E se seu sucesso não se devia, afinal, à 

comicidade gerada pelo despreparo do caipira, dever-se-ia a quê? Ao 

seu talento de ator? Mas este era contestado pelo próprio Mazzaropi, 

quando dizia ser mais um observador que um criador. Logo, não seria 

ele, o ator, o responsável por seu sucesso, mas sim o tipo que ele 

representava, ou seja, o do caipira misto de ingênuo e finório.  

 O impasse diante do qual Mazzaropi se vê, não é outro senão o 

da impossibilidade de se fugir aos limites impostos pela representação. 

O Jeca de Mazzaropi, nas telas, é um tipo facilmente explicável, visto 

que todos os seus conflitos podem ser resolvidos por meio de 

artimanhas simples, fornecidas pela própria representação. Ele pode, 

por exemplo, sair-se bem, apesar de todos os seus malfeitos, porque 

haverá sempre um vilão pior a ser combatido, um malfeitor que fará 

com que a platéia se esqueça de um ou outro deslize do “mocinho”. O 

Jeca de fora das telas demanda muito mais que isso. Quer ser bajulado 

na proporção de ao menos um filme por ano, quer reconhecer-se na 

tela, mas não tanto que se façam presentes as suas dores não 

curadas, as injúrias sofridas e não vingadas, calúnias não apuradas e 

toda sorte de injustiças do dia-a-dia. Pode ser impiedoso e ter a 

memória curta, por isso vale a pena agradá-lo, investir em filmes a fim 

de satisfazer-lhe as vontades, criando exclusivamente para ele uma 

fórmula, porque há de haver uma fórmula na tela, para aquilo que fora 

dela não segue nenhum padrão. E se Mazzaropi não mudava, era antes 

de tudo por não saber como e para onde mudar, pois se parecia cada 

vez mais à vontade na pele do seu Jeca, conhecendo-lhe os melindres, 

isto se devia tão somente por ser este caipira, o da tela, um recorte 

daquele outro, o real, que ficava do lado de fora da fazenda de 

Taubaté onde Mazzaropi rodava suas películas. Mudar este Jeca das 

telas seria delimitar outro recorte, mais uma vez limitado e fadado a 

ser vencido pelo caipira real. Entre a representação e a totalidade do 

ser representado havia uma distância que o comediante paulista sabia 

bem ser impossível transpor.  
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Capítulo 6: A construção de um sentido via 

possibilidade de mudança. 

  

6.1. Conclusões 

 

 Acompanhar a trajetória do personagem Chico Bento nos serve 

como base de comparação para a evolução do tipo caipira. O 

estereótipo do homem do interior como um ser dotado de inocência e 

de um modo diferente, não só de viver, mas de enxergar o mundo, 

não chega a constituir um privilégio do Brasil, podendo ser encontrada 

em diversas outras culturas. Este fato permitiu a Mauricio de Sousa 

explorar o personagem Chico em suas publicações internacionais sem 

grandes percalços. Ao ser indagado em uma entrevista para BBC do 

Brasil a respeito da possibilidade de reproduzir o falar característico do 

personagem em outros países, o desenhista respondeu: 

 

Todo país tem a sua população dos campos (...) Agora 

mesmo cheguei de Portugal, onde estava discutindo como 

seria o sotaque do Chico Bento lá, e eles mesmos 

sugeriram o alentejano. Na Grécia, é do pessoal das 

montanhas. Da Indonésia, acho que é de uma ilha 

distante.64 

 

 Logo, embora não sendo um privilégio do Brasil, o caipira faz 

parte dele e mesmo reconhecê-lo apenas como o homem do campo, 

também não seria completamente correto, pois a própria palavra 

caipira, diferentemente do que acontece em diversas línguas, não 

designa somente o homem do campo, o aldeão, fixado à  terra e 

dedicado ao plantio, como sugerem os termos countryside man do 

inglês, o abitante della compagna italiano, o Bauer alemão, o labrego 

galego-português ou o paysan francês. A palavra “caipira”, além desse 

significado, explorado inclusive nas representações de várias 

                                                 
64 Íntegra da entrevista disponível no sítio eletrônico: 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/bbc/ult272u25310.shtml  
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linguagens,65 possui outros referentes à sua origem indígena. No 

Dicionário Histórico das Palavras Portuguesas de Origem Tupi consta 

que a origem da palavra caipira é controversa: 

 

Admitindo-se que proceda do tupi, caipira poderia ser 

uma corruptela de caipora, com intercorrência de 

curupira, que justificaria a evolução – pora > pira. 

Semanticamente a hipótese é viável; faltam, todavia, os 

elos da cadeia evolutiva, pois, a documentação histórica é 

tardia. (Cunha, 1989: 83). 

 

 Uma outra interpretação possível, também baseada no tupi, 

seria a de que a palavra caipira vem da junção de cai = queimada / pir 

= pele. Ou seja, o caipira seria um homem de pele tostada, 

escurecida. (Batista Caetano, apud Souza, 1910). Ou seja, quanto à 

origem, “caipira” não é uma palavra da língua portuguesa, mas sim 

uma palavra brasileira, e por isso o Chico Bento precisa de tradução 

mesmo em Portugal. O regionalismo de sua fala, bem mais que um 

fenômeno lingüístico, está ligado à sua inserção em uma coletividade e 

ao lugar que ele ocupa dentro dela. O “regionalismo palpável” da fala 

do personagem, ao qual se refere Mauricio de Sousa separa os 

personagens em grupos, hierarquicamente distintos. 

 

A identificação pelo discurso 

 

 O conflito entre os personagens que se utilizam do registro culto 

da língua e o Chico Bento é dado através de uma relação de poder 

                                                 
65 Ver capítulo 5 do presente trabalho. 
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ligado ao saber: a professora, o padre, o filho do coronel, o melhor 

aluno da classe e o primo da cidade detêm um saber que o Chico não 

possui e para evidenciar o seu valor, o menino terá que, 

constantemente, passar por provas e obstáculos que serão vencidos 

pela sabedoria popular ou pelos bons sentimentos.  

 É preciso que Chico Bento imponha sua forma de saber para 

alcançar o poder – traduzidos em carinho, respeito e admiração – dos 

demais. Como no slogan de recente campanha publicitária cujo mote 

é: “eu sou brasileiro e não desisto nunca”, o Chico Bento 

insistentemente precisa se reafirmar e, apesar das repetidas 

promessas de reabilitação (estudar mais, não mentir, ser mais 

responsável etc.) o retorno à sua condição inicial ocorre sempre, não 

só por este ser um distintivo do personagem, mas também – e 

fundamentalmente – porque se as promessas fossem cumpridas não 

mais se poderia vislumbrar a perseverança, a obstinação, a 

determinação, traços sem os quais o leitor não mais reconheceria o 

personagem, sem os quais a cumplicidade com este seria rompida, 

pois este mesmo leitor, brasileiro ou não, orgulhoso ou não da sua 

condição de “não desistir nunca”, criança, adolescente ou adulto, 

precisa fazê-lo constantemente na escola, no trabalho ou com sua 

família, lidando com problemas que se repetem e diante dos quais as 

soluções adotadas nem sempre são as mais louváveis.  

 As repetidas “segundas chances” que são dadas ao Chico Bento 

podem ser interpretadas como aquelas que gostaríamos de ter em 

nossos conflitos cotidianos. É esse misto de culpado (por pequenas 

traquinagens) e inocente (pois seus motivos são sempre nobres e suas 

más ações não chegam a prejudicar ninguém, sendo mais estripulias 

infantis que propriamente malfeitos) que torna o Chico tão especial. 

Naturalmente, poderíamos também afirmar que tal movimento 

pendular se dá em outros personagens de Mauricio de Sousa. Criações 

mais antigas, como os “planos infalíveis” do personagem Cebolinha 

contra a Mônica (1963) não o tornam um “menino mau”, bem como as 

coelhadas que esta desfere não só em Cebolinha, mas também em 

todos os que a contrariam a tornam uma pessoa de “mau coração”. 

Inseridos no universo dos quadrinhos infantis estes personagens 
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sempre estão às voltas com os mesmo conflitos e a punição por seus 

atos é leve e faceira, como convém às histórias do gênero. No entanto, 

em relação ao Chico apresentam uma diferença fundamental, a saber, 

a inexistência de qualquer disposição para mudança.  

 Para nos atermos ao núcleo de personagens principais: a Mônica 

não esboça nenhum desejo de abandonar seu coelhinho e parar de 

bater nos meninos, Cebolinha não pensa em parar de implicar com os 

dentões de sua amiguinha, Cascão (1961) não cogita submeter-se, de 

livre e espontânea vontade, a um banho e nem Magali (1963) 

pretende mudar sua rotina alimentar. Por mais problemas que seus 

hábitos possam lhes trazer, eles simplesmente não desejam mudar. O 

Chico Bento, ao contrário, quer mudar. Sua preguiça, as más notas na 

escola, as desculpas para deixar de ajudar no trabalho da roça, todos 

os seus pequenos deslizes se dão numa perspectiva de mudança e não 

de continuidade, como ocorre com os outros personagens.  

 

 

O bom exemplo 

 

 Parafraseando Monteiro Lobato, poderíamos dizer que enquanto 

os outros personagens são assim mesmo do jeito que são, o Chico 

Bento não é assim, mas está assim e aspira melhorar, superar-se. Tal 

anseio entra em choque com sua condição de personagem de 

quadrinhos que, por definição, como vimos no capítulo 1 deste 

trabalho, não pode sair do círculo delimitado pelo tempo intrínseco da 
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história. Uma vez que o amadurecimento se dá via experiência, 

estando esta inscrita no tempo, os defeitos do Chico só poderão ser 

corrigidos com o envelhecimento do personagem e este não pode 

acontecer, pois acarretaria, em algum momento, na morte do 

personagem.  

 Logo, impossibilitado de romper o círculo do tempo intrínseco da 

narrativa, o Chico está condenado a permanecer nele, ou seja, a 

repetir seus erros, a perpetuar seus vícios indefinidamente, mas 

igualmente a prosseguir tentando, perseverando na sua busca por 

qualidades, que é a mesma busca pelo conhecimento – técnico, 

ortográfico, profissional – a procura por um saber que lhe conferirá 

competências, capacidades, poderes. Vislumbrar no Chico Bento a 

representação de uma identidade nacional, percebê-lo como 

representante de um povo ou de pelo menos de uma parte dele,66 é 

corroborar com uma idéia de tipicidade nacional ligada a valores como 

a superação de obstáculos e a obstinação.  

 

 

A vontade de mudar 

 

 A capacidade de melhorar, embora sempre adiada, permanece 

uma promessa, uma possibilidade prestes a ser cumprida. É com esse 

caipira “bento”, bendito, abençoado que buscamos nos identificar e 

não com o Jeca, que deixa de ser um hipocorístico de José e, 

desprovido de qualquer significado carinhoso, liga-se a características 

                                                 
66 Não é possível afirmar, sem um sério estudo de recepção (que, vale repetir, não constava dos 
objetivos do presente trabalho), se o leitor médio do Norte/Nordeste do país identifica-se com o 
Chico Bento da mesma maneira que o leitor do Sul/Sudeste brasileiro. No entanto, é interessante 
perceber que teóricos paulistas, como Álvaro de Moya e Waldomiro Vergueiro e o potiguar Moacy 
Cirne, nutram pelo Chico Bento a mesma simpatia e o percebam como tipicamente nacional. 
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com as quais não queremos compartilhar: o atraso, a falta de 

elegância, a ignorância. A preguiça e a indolência, mesmo sendo 

aceitas (o suposto jeito calmo do mineiro ou a falta de pressa do 

baiano, para citarmos dois exemplos) estão ligadas a grupos 

particulares, a contextos específicos, e somente dentro deles são 

encarados, senão como virtudes, pelo menos como peculiaridades. 

Fora desse contexto específico, sabemos – como o Chico Bento –que 

nossa preguiça não deve ser louvada e estamos cientes dos danos que 

ela nos traz. Ao discordarem da obra de Mauricio de Sousa no que se 

refere ao uso do regional, do particular, aquilo que seria típico e do 

universal, do que seria comum a todos, mas concordando naquilo que 

diz respeito ao Chico, os estudiosos dos quadrinhos revelam-se 

participantes deste projeto tão antigo quanto o Brasil e os brasileiros, 

o da construção de um país do futuro, fruto do despertar de um 

gigante, “deitado eternamente em berço esplêndido”, como nos ensina 

a letra do hino nacional.  

 Uma concepção que não comporta dúvidas concretas (Quando 

chegará finalmente esse futuro? Que faremos nós ao chegar lá? Ser 

uma nação do futuro significa deixar as outras para trás, presas ao 

passado?), mas está ligada a uma postura, uma atitude que quer ser 

sinônimo de otimismo, hospitalidade, liberalidade, capacidade de 

adaptação – como queriam os teóricos da “geração de 30” – e, mais 

recentemente, de respeito pelos pares, seja por medidas político-

econômicas que tenham por objetivo alcançar para o país a fama de 

“sério”, seja pela sua inserção em discussões de interesse mundial. É 

justamente esta idéia de um país, de um povo, que ainda precisa 

aprender muito, que precisa constantemente provar a validade de seu 

saber mas que, ao mesmo tempo, orgulha-se de possuir características 

inatas ligadas ao bem-viver e de não desistir nunca de seus objetivos 

que o Chico encerra e, neste ponto, não há como nos posicionarmos 

de forma contrária ao que dizem nossos teóricos. De fato, seria 

legítimo falar do personagem como uma representação da identidade 

nacional através dos quadrinhos. Contudo, se pensarmos em Foucault 

e sua definição da episteme moderna teremos de fazer a ressalva de 

que o Chico Bento pode, sim, abarcar todas as características descritas 
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acima, dentro da zona de significados criada pela representação mas, 

justamente pelo fato de ser representação e de, portanto, ser 

descolado do real, com ele mantendo uma relação de proximidade, de 

interdependência e não de domínio ou sobreposição, nos informa tanto 

a respeito daquilo que é, do que nele se inclui, quanto daquilo que não 

é, do que fica do lado de fora, de todos os aspectos da realidade que 

pretende demonstrar e que escapam às suas histórias: a violência, a 

corrupção, a miséria e também o samba, o futebol, os ritmos 

regionais, as comidas, enfim, a diversidade racial e cultural do Brasil.  

 Dados que também formam nossa identidade e não encontram 

lugar nas páginas das revistas do Chico Bento. O jogo do que se 

representa e o que não se representa no Chico, entre as imagens e as 

coisas às quais estas imagens remetem por inclusão ou exclusão, 

decerto não anula seus elementos, ao contrário, complementa-os e 

desenha fronteiras, limites que se tocam e voltam a separar, 

esboçando os contornos de uma realidade em mutação, da qual fazem 

partem Jecas, Bentos e tudo mais que caiba ou não numa hq.    

 

 

 

6.2. Perspectivas 

 

 O presente trabalho analisou as possibilidades de um 

personagem de histórias em quadrinhos constituir um elemento de 

identidade nacional. Foram examinadas as origens das histórias em 

quadrinhos, as características das hqs atuais e sua relação com um 

tipo de conceito de identidade nacional desenvolvido no Brasil, por 

intermédio das histórias do personagem Chico Bento. O norte teórico 

fornecido pelo filósofo Michel Foucault, sobretudo a tese por ele 

defendida no livro As Palavras e as Coisas, ajudou-nos a compreender 

a necessidade de lidarmos com a noção de limites da representação 

para conseguirmos estabelecer qualquer ligação com esta, sem 

cairmos na perigosa armadilha de, anacronicamente, nos utilizarmos 

de prerrogativas de outras epistemes, outras formas de pensar que, se 
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prendendo à representação, ou por ela aprisionadas, não nos 

permitem enxergar a concretude do objeto que procuramos analisar.  

 Neste sentido, as perspectivas que se vislumbram para o 

procedimento do presente trabalho são justamente análises que sigam 

esta linha de argumentação. Consideramos três possibilidades de 

objetos de análise a serem explorados em futuros trabalhos. A seguir, 

uma breve descrição de cada uma delas e a justificativa da pertinência 

da análise. 

 Tendo ainda como tema a obra de Mauricio de Sousa, uma 

possibilidade de desdobramento do presente trabalho seria a análise 

do personagem Nico Demo. Criado em 1966, publicado em tiras diárias 

pelo Jornal da Tarde, de São Paulo, em 1966, Nico Demo distanciava-

se do estilo criado por Mauricio de Sousa. Seu estilo ácido, seu humor 

negro e a ambigüidade de seu caráter (seriam suas ações 

verdadeiramente más, ou apenas frutos de um imbatível talento para a 

má interpretação de fatos?) o tornavam uma espécie de anti-Chico 

Bento: mal-amado pela crítica, incompreendido pelo público, o 

personagem teve vida curta no JT, tendo sido transferido para a Folha 

da Tarde, após a recusa de Mauricio em atender os pedidos do jornal 

para que o menino loiro com um penteado que lembrava um par de 

chifres fosse modificado e tivesse sua personalidade suavizada. No 

novo jornal tampouco obteve sucesso. Os leitores escreviam cartas 

reclamando e mais uma vez a editora pediu ao quadrinista que o 

personagem fosse modificado. Diante de uma nova recusa o Demo foi 

cortado, passando para o rol dos personagens malditos. O traço 

diferenciado, serrilhado, a ausência de cores e de texto foram outros 

fatores a causar o estranhamento e a repulsa ao personagem. A 

pertinência de nos debruçarmos sobre o Nico Demo está ligada a 

questões como o contexto do Brasil na década de 1960, no período 

pós-golpe militar e de como esse estado de cerceamento de liberdades 

foi vivenciado dentro dos jornais, afetando a produção do período. Em 

que medida seções como quadrinhos teriam relevância a ponto de 

gerar esse tipo de reação por parte do público e em que medida as 

cartas dos leitores determinavam o material a ser publicado num 

jornal.   Em outras palavras: por que ele fracassa? Do ponto de vista 
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estilístico percebe-se que, após o Nico Demo, Mauricio de Sousa 

retrocede e não volta a explorar este tipo de personagem, 

concentrando-se nos tipos que lhe fariam um bem-sucedido 

quadrinista.  

 

Nico Demo, o anti-herói censurado 

 

 Seria possível afirmar que a obra de Mauricio foi definida neste 

momento e que, depois da experiência com o Nico Demo, a 

potencialidade criativa do autor foi posta em segundo plano, dando 

lugar ao empresário eficiente, o qual não mais se desviará da fórmula 

narrativa desenvolvida em outros personagens, testada e aprovada 

pelos leitores? O que mais se pode descobrir a respeito das regras 

impostas pelo mercado editorial de um país em tempos de ditadura 

através, não do sucesso unânime, como no caso do Chico Bento, mas 

do retumbante fracasso de um personagem de hq? Em resumo, a 

pertinência de um futuro trabalho que se debruçasse sobre a trajetória 

do personagem Nico Demo baseia-se na possibilidade de se 

compreender melhor um momento muito peculiar do país, como um 

todo, e da imprensa, em particular: as décadas de 1960 - 1970, 

período que cobre o início e o apogeu da ditadura militar.   

 Um segundo desdobramento do presente trabalho seria 

trabalharmos com a obra de Sousa, não na perspectiva de um 

personagem, mas a partir de sua noção de “Turma”, grupo de 

personagens que, juntos, formam um núcleo. A Turma da Mônica, a 

mais antiga e ainda hoje utilizada como um cartão de visitas da obra 

do desenhista, não é um privilégio de Sousa. Vários outros autores 

exploraram esta fórmula para comporem um rol de personagens fixos. 
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Mas o que teriam, por exemplo, a Turma da Mônica e o grupo de 

personagens que formam o que poderíamos chamar de “Turma da 

Mafalda” (do autor argentino Quino, pseudônimo de Joaquín Salvador 

Lavado) ou a “Turma do Charlie Brown” (Peanuts, do norte americano 

Charles Schulz no original) em comum?  

 

 
Mafalda e sua Turma 

 

 Personagens infantis fixos, parte de um mesmo núcleo podem 

nos indicar algo a respeito da identidade de seus países de origem? Os 

temas abordados, o traço do desenho, a periodicidade da publicação, o 

veículo utilizado (se jornal, revista ou outro meio), repercussão em 

seus países de origem e a exportação ou não desses trabalhos, o que 

dizem esses elementos a respeito do país no qual foram produzidos? 

Seriam as produções locais de hqs, representadas no caso específico 

das “Turmas”, um canal de aproximação com os países, um meio para 

entendê-los? 

 
Charlie Brown e sua Turma  

 

 A pertinência de uma pesquisa nesta linha baseia-se justamente 

no número pouco expressivo de trabalhos teóricos a respeito do tema. 

Os quadrinhos que exploram figuras infantis são geralmente renegados 

a um segundo plano de análise, como se o único significado que 

encerrassem fosse o de diversão pueril. Mesmo os quadrinhos Disney, 

freqüentemente transformados em objetos de estudo, não trabalham 
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com crianças, mas sim com a categoria funny animals (Santos, 2002). 

 Um exemplo recente dos desdobramentos do significado que as 

hqs com “Turmas” de personagens infantis comportam, vem do Brasil. 

Criação do baiano Antonio Cedraz as aventuras do grupo de 

personagens encabeçados pelo menino Xaxado são publicadas desde 

1998. As semelhanças de Xaxado com Chico Bento são muitas: vive-se 

o mesmo ambiente interiorano, onde as regras de convivência são 

diferentes daquelas postas em prática na cidade; dentre os 

personagens alguns são dotados de falas calcadas em regionalismos e 

outros não etc. Porém, a diferença está na ambientação: Xaxado é um 

nordestino e seus problemas não decorrem simplesmente das ações do 

homem (cidade poluindo o campo), mas também das intempéries da 

natureza, como a seca. Essa necessidade de lidar com uma realidade 

muitas vezes dura é explorada em cartilhas e revistinhas que são 

utilizadas como material didático em escolas públicas. Em 2003, os 

personagens passaram a receber apoio da Unesco. As palavras do 

representante da entidade no Brasil, por ocasião da concessão do 

apoio, são claras quanto ao uso de hqs como instrumentos didáticos: 

 

(...) o programa trata-se de iniciativa extremamente 

oportuna, uma vez que visa estimular o interesse pela 

leitura e embasada na identidade sociocultural de uma 

região. Instrumento didático-metodológico, uma 

linguagem cotidiana, com símbolos identitários, sensíveis 

às necessidades de classe, e sobretudo por ser um 

projeto voltado para o público amplo da rede pública de 

ensino. 67 

  

 Essa fala, ao reportar-se a um “instrumento didático 

metodológico” faz menção a “símbolos identitários, sensíveis às 

necessidades de classe”. Mas de que identidade se fala? Decerto, a 

paisagem árida das histórias do Xaxado difere bastante dos verdes 

campos percorridos pelo Chico e, como procuramos mostrar, este 

também é visto como um elemento de síntese identitária. Mas seriam 

                                                 
67 Press release distribuído em 09/10/2003. Disponível no sítio eletrônico: 
http://www.xaxado.com.br/noticias/hnoticia03.html 
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os problemas de Xaxado os mesmos do Chico Bento? Seriam estas 

identidades partes de uma identidade maior, a do brasileiro ou 

estaríamos diante do impasse incontornável, tendo como opositora a 

realidade e suas identidades múltiplas, fragmentadas? E, neste caso, 

assim como dois autores nacionais podem criar personagens que 

contemplem lados diferentes de uma mesma realidade, as “Turmas” 

de autores estrangeiros podem nos dar a possibilidade de percorrer 

representações dos países em questão por nós desconhecidas. Tendo 

como pressuposto o fato de que parte da realidade será desenrolada e 

parte permanecerá oculta, o que se pode dizer sobre as identidades 

nacionais justamente no que há de dinâmico neste jogo de esconde-e-

revela? Que partes os autores fazem questão de por “para dentro” das 

historinhas e que parte mantém fora de cena? E se as identidades 

nacionais não se deixam aprisionar em um único personagem ou grupo 

de personagens de hq, haveria algo maior, uma espécie de “identidade 

das Turmas”, que equivale a dizer uma identidade no interior da 

linguagem de hq? São estas as perguntas que movem esta proposta. 

 

 

Turma do Xaxado 

 

 A terceira e última perspectiva de trabalho remete-nos ao já 

citado Angelo Agostini,68 o italiano naturalizado brasileiro que chegou 

ao Brasil quando tinha dezesseis anos e desde muito cedo começou a 

fazer parte da vida artística e política do país. Agostini desenvolveu em 

seus personagens um traço que já apontava para a criação de 

tipicidade nacional, enriquecida por seu duplo registro cultural. 

Proprietário de diversos periódicos, Agostini confunde-se com a 

                                                 
68 Ver capítulo 5 do presente trabalho. 
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história da imprensa. Sobre a influência de sua mais famosa 

publicação, a Revista Ilustrada, afirmou Monteiro Lobato: 

 

Não havia casa em que não penetrasse a Revista, e tanto 

deliciava as cidades como as fazendas. Quadro típico de cor 

local era o fazendeiro que chegava cansado da roça (...) e 

abria a Revista. Os desenhos bem acabados, muito ao 

sabor de sua cultura e gosto, desfiavam ante seus olhos os 

acontecimentos políticos da quinzena. O rosto do fazendeiro 

iluminava-se de saudáveis risos. “É um danado este 

sujeito!” dizia ele de Agostini. E ali na rede ele “via” o 

Império como nós hoje vemos a História no cinema. Via D. 

Pedro II de chambre, a espiar o céu pelo telescópio; um 

ministro entreabre o reposteiro e mete a cara para falar de 

negócios públicos; o Imperador, sem desfitar das estrelas, 

resmunga enfadado: “Já sei! Já sei!” (Lobato, 1957: 16-7) 

 

 A visão aguda de Agostini, seu senso de humor refinado e seu 

engajamento político trouxeram para o Brasil um jeito diferente de 

contestação: ácida, porém elegante; apurada no desenho e não menos 

refinada nas legendas que acompanhavam as caricaturas. Ao satirizar 

o pouco interesse de D. Pedro pela política, Agostini o ironiza 

desenhando-o como um pintor de coroa. Acompanha a legenda: 

“Esperam que Sua Majestade, que em matéria de política pinta 

perfeitamente, dê alguns toques, em Revista Ilustrada.” (apud 

Schwarcz, 2003:157).  

 Pela circulação que tinham, os desenhos de Agostini certamente 

eram vistos por todos os pilheriados. Como ele conseguiu manter-se 

na ativa sem ter seu periódico cassado? O que isso nos informa a 

respeito da liberalidade da imprensa do período? E como as duas 

histórias seriadas de Agostini, as anteriormente citadas “Aventuras de 

Nhô Quim” e “As Aventuras de Zé Caipora”, inserem-se em seu 

trabalho? 
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D. Pedro II, pelo traço de Angelo Agostini 

 
 
 Estudar a obra de Agostini significa mais um passo na direção, 

não só de uma melhor compreensão da história das comunicações no 

Brasil, por meio do cartum e da charge, mas também da história das 

hqs, não no sentido de tentar estabelecer marcos temporais, mas de 

uma releitura crítica dos elementos que se estabeleceram como bases 

de sustentação da linguagem. A disseminação de mitos no campo da 

comunicação (Miranda, 1978) gera distorções tais como a idéia de que 

os Estados Unidos “inventaram” os quadrinhos. Em se tratando de uma 

forma de expressão de origens tão remotas69 quanto imprecisas, 

creditá-la a um só artista (o anteriormente citado Richard Outcault, 

criador do personagem O Menino Amarelo) constitui, para dizermos o 

mínimo, numa falta de generosidade para com o público leitor. 

Destarte, toda contribuição para o resgate da obra de Angelo Agostini, 

realizado sob o viés da apreciação crítica, deve ser bem-vinda.      

 

 

                                                 
69 A este respeito ver Apresentação. 
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