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RESUMO 

 

O objetivo desta dissertação é discutir o tema do grotesco nas histórias em quadrinhos do 
autor Lourenço Mutarelli. Para tanto, situou-se os quadrinhos de Mutarelli como graphic 
novels, produções autorais voltadas para o público adulto. Após a caracterização, buscou-se as 
origens da história em quadrinhos adulta na contracultura e no underground. Para chegar ao 
resultado, investigou-se as principais teorias acerca do grotesco: o grotesco como oposição ao 
sublime de Victor Hugo, o grotesco estranho de Wolfgang Kayser e o realismo grotesco de 
Mikhail Bakhtin. Além disso, descreveu-se alguns exemplos dessa categoria estética na 
literatura, nas artes visuais e nas histórias em quadrinhos. No intuito de esboçar uma base 
teórica para a linguagem dos quadrinhos, discutiu-se os conceitos de linguagem e de 
tecnologia cognitiva, assim como o sistema espaçotópico proposto por Thierry Groensteen. A 
partir destes elementos: o grotesco estranho de Kayser, o corpo grotesco de Bakhtin e as 
manifestações semióticas próprias das histórias em quadrinhos que operam ou contribuem 
para a produção do grotesco nessa mídia, analisou-se as histórias em quadrinhos de Mutarelli 
do ponto de vista da estética grotesca. Constatou-se que os quadrinhos de Mutarelli abrangem 
múltiplas nuanças do grotesco, tangenciando a visão de mundo romântica e estranha de 
Kayser e o aspecto material ligado ao corpo. Este último, porém, afasta-se das estruturas 
mentais baseadas na cultura popular e do corpo cósmico descrito por Bakhtin. Verificou-se, 
ainda, um diálogo entre os motivos do grotesco e o sistema dos quadrinhos, em algumas obras 
do autor. 
  
Palavras-chave: Espaçotopia. Grotesco. Histórias em Quadrinhos. Lourenço Mutarelli. 
Novelas gráficas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 

 

The aim of this dissertation is to discuss the theme of grotesque in the comic books of the 
author Lourenço Mutarelli. To this end, Mutarelli's comics were situated as graphic novels, 
authored productions aimed at the adult public. After characterization, we sought the origins 
of adult comic in counterculture and underground. To reach the result, the main theories about 
the grotesque were investigated: the grotesque as opposed to the sublime of Victor Hugo, the 
strange grotesque of Wolfgang Kayser, and the grotesque realism of Mikhail Bakhtin. In 
addition, some examples of this aesthetic category have been described in literature, visual 
arts and comics. In order to outline a theoretical basis for the language of comics, language, 
the concept of cognitive technology and the spatiotopic system proposed by Thierry 
Groensteen were discussed. From these elements, Kayser's grotesque stranger, Bakhtin's 
grotesque body, and the semiotic manifestations proper to the comics that operate or 
contribute to the grotesque production in this media, we analyzed Mutarelli's comics from the 
standpoint of grotesque aesthetics. Mutarelli's comics were found to encompass multiple 
nuances of the grotesque, tanging Kayser's romantic and strange worldview and the material 
aspect attached to the body. The latter, however, departs from the mental structures based on 
popular culture and the cosmic body described by Bakhtin. There was also a dialogue between 
the motives of the grotesque and the comic system, in some works of the author. 
 
 
Keywords: Spatio-topia. Grotesque. Comics.  Lourenço Mutarelli. Graphic novels.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Figura 1 – Quadro de Seqüelas 

Fonte: Mutarelli (1998, p. 145). 
 

O grotesco é um termo geralmente associado ao disforme ou ao ridículo. As imagens 

grotescas incomodam, provocam aversão e nojo, mas também podem estar atreladas ao 

cômico e ao riso. A Figura 1, acima, de autoria do quadrinista Lourenço Mutarelli, evoca 

muitas dessas características. Nela, um vulto do que seria uma mulher apodrece enquanto 

ainda vive. Como escreve Campos, no prefácio do álbum Seqüelas: “O Lourenço consegue 

desenhar páginas que quase cheiram. Mau cheiro porque ele não quer ser agradável” 

(MUTARELLI, 1998, p. 8). Desse modo, os quadrinhos de Mutarelli não deixam o leitor 

indiferente: provocam o desconforto nos adultos e não são indicados para o público infantil. 

Sendo assim, a premissa desta dissertação é conceituar as histórias em quadrinhos, 

doravante HQs, do autor Lourenço Mutarelli, como uma proposta estética vinculada ao 

grotesco. Para isso, considera-se necessária a adoção de uma perspectiva multidisciplinar, a 

qual contemple aspectos históricos, sociológicos e estéticos das HQs, uma vez que este 

projeto parte do princípio de que, assim como outras formas de Arte – literatura, cinema ou 

artes plásticas –, as HQs são um universo de possibilidades estéticas, inclusive de natureza 
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grotesca. Assim, considerando as relações que constituem a circulação e a produção das HQs 

adultas e autorais, geralmente mais próximas do grotesco, pretende-se desenvolver a 

discussão pautada pela seguinte questão-problema: como o grotesco se configura na 

linguagem das histórias em quadrinhos de Lourenço Mutarelli? 

Para compreender as manifestações do grotesco na obra de Mutarelli, traça-se um 

percurso para esta pesquisa ao considerar aspectos ligados à biografia do autor e a outros, 

históricos e estéticos, tanto do grotesco quanto das HQs, de modo a perceber como o 

quadrinista está inserido nessa mídia. Também são destacados alguns aspectos específicos da 

linguagem e da tecnologia que constitui o sistema dos quadrinhos.  

Para tanto, no segundo capítulo, o autor é apresentado por meio de sua trajetória como 

quadrinista durante a década de 1990. São ressaltados os principais trabalhos a serem 

analisados nesta pesquisa, como Transubstanciação (1991), Desgraçados (1993), Eu te amo 

Lucimar (1994), A confluência da forquilha (1995), assim como mencionadas as coletâneas 

Seqüelas (1998) e Mundo Pet (2004), as quais apresentam algumas histórias curtas que 

também são abordadas no capítulo 5. 

Em seguida, destaca-se algumas definições e os principais termos associados às HQs. 

Como as HQs de Mutarelli pertencem ao universo das graphic novels (novelas gráficas, em 

português), entendido como um tipo de quadrinho adulto e autoral, faz-se necessário entendê-

las enquanto um gênero cujas origens remetem aos quadrinhos contraculturais norte-

americanos que, de certa forma, foram uma resposta à censura e ao conservadorismo norte-

americano dos anos 1950. Assim, segue-se à análise do underground no contexto da 

contracultura norte-americana e da sua relação com o udigrudi, a versão brasileira dos 

quadrinhos contraculturais, bem como a visão de mundo vinculada a eles. Para isso, utiliza-se 

como embasamento o livro A novela gráfica, de Santiago García (2012), e a introdução de 

Rogério de Campos para a compilação de histórias da Zap Comix, publicada no Brasil em 

2005, para situar o underground, por fim, para discutir o udigrudi e o contexto histórico, 

político e cultural de sua produção no Brasil, recorre-se a Fantasias e Cotidiano nas Histórias 

em Quadrinhos (2002), de Nadilson Manoel da Silva. 

No terceiro capítulo, são abordadas as principais teorias acerca do grotesco buscando 

os diferentes enfoques e, ao mesmo tempo, as intersecções, os pontos em que essas teorias se 

aproximam ou se afastam umas das outras. Para essa finalidade, são estudadas as teorias dos 

autores que constituem o cânone do grotesco nos campos discursivo e literário: o famoso 

prefácio da obra Cromwell, intitulado Do Grotesco e do Sublime (2002), de Victor Hugo; o 

realismo grotesco de Mikhail Bakhtin (1987) e o grotesco romântico de Wolfgang Kayser 
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(1986). Em relação a esse último, considera-se a necessidade de entender as bases históricas 

da sensibilidade romântica, mais próxima de Mutarelli, a partir da obra Revolta e Melancolia 

(2015), de Michael Löwy e Robert Sayre. 

Ainda nesse capítulo, é apresentado um breve levantamento histórico das 

manifestações do grotesco em diferentes mídias, como nas artes visuais, na literatura e nos 

quadrinhos. Nesse sentido, o próprio Kayser faz um importante trabalho catalográfico em seu 

estudo O grotesco: configuração na pintura e na literatura (1986); Thiane Nunes, com 

Configurações do grotesco: da arte à publicidade (2002) e, por fim, Muniz Sodré e Raquel 

Paiva, em O império do grotesco (2002), também destacam algumas manifestações grotescas 

na arte, na literatura, na televisão e no cinema; e, por fim, o livro de Fabio Luiz Carneiro 

Mourilhe Silva, intitulado O grotesco nos quadrinhos (2011), traz alguns exemplos dessa 

manifestação estética nas HQs. Sua abordagem contempla desde as primeiras tiras de 

quadrinhos publicadas até produções alternativas, como será visto adiante. 

No capítulo quatro, esboça-se uma metodologia para a análise dos quadrinhos. Adota-

se, para tanto, o ponto de vista de Thierry Groensteen (2015), apoiado tanto na estética quanto 

na semiótica. Essa perspectiva parte da noção de sistema com o intuito de compreender as 

HQs em sua totalidade. Nesse sentido, destacam-se os elementos que permitem uma 

compreensão local da página, como o quadro, requadro e a sarjeta e o sentido global da 

narrativa. Entende-se que esse ponto de vista permite observar como o grotesco se estrutura 

nas páginas e quadros e também se a HQ, como um todo, pode ser entendida na perspectiva 

do grotesco.  

No penúltimo capítulo, é feita a análise do objeto de pesquisa desta dissertação 

enfocando três aspectos: a linguagem das HQs, buscando entender como o grotesco se produz 

no sistema dos quadrinhos; o corpo, entendido como o princípio material relacionado ao 

grotesco; e o estranho, vinculado ao processo de recepção do grotesco, na elaboração de 

Kayser (1986). Dentre os quadrinhos a serem esmiuçados, destacam-se aqueles que margeiam 

Diomedes (2012), a principal obra em quadrinhos de Mutarelli, pois observa-se a presença do 

grotesco, principalmente, nessas primeiras obras, quando o autor estava em busca de um estilo 

gráfico e narrativo.  

Assim, o estudo de aspectos ligados ao grotesco é feito nos álbuns Transubstanciação 

(1991), Desgraçados (1993), Eu te amo Lucimar (1994), A confluência da forquilha (1997) e 

algumas histórias mais experimentais das coletâneas Mundo Pet (2004) e Seqüelas (1998), 

produzidas entre o final da década de 1980 e a década de 1990.  
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2 MUTARELLI, O QUADRINISTA 

 

Lourenço Mutarelli Junior – escritor, ator e dramaturgo ou artista multimídia – nasceu 

em São Paulo em 1964, ano em que se instaurava o regime militar no país. Filho do delegado 

Lourenço Mutarelli e da dona-de-casa Sandra Mutarelli, mulher extremamente religiosa, cuja 

abnegação foi registrada na HQ Dor Ancestral, do álbum Mundo Pet (2004), o autor descreve 

sua infância como um período de completa solidão (MUTARELLI, 2008). 

Ao longo da pesquisa sobre a biografia do autor, constatou-se a dificuldade para 

encontrar referências, as quais, em parte, estão dispersas pela internet em sites e entrevistas, 

algumas das quais foram selecionadas para esta pesquisa. Assim, embora de forma 

insuficiente, esta dissertação também pretende contribuir para o levantamento de informações 

biográficas consideradas pertinentes para a compreensão da obra de Mutarelli. 

Nessa perspectiva, quando ainda era criança, Mutarelli não conseguia se sociabilizar 

ou fazer amigos. Sua mãe, no entanto, ignorava os sinais que poderiam indicar certos 

distúrbios "[…] minha mãe tentava esconder esses pequenos desajustes que eu pudesse 

demonstrar. Eu apanhei porque pedi para me levarem ao psiquiatra como pedido de 

aniversário de 10 anos. […] Minha mãe sempre falava: 'Eles vão descobrir que você é louco'." 

(MUTARELLI, 2008). Buscando sociabilizar-se, Mutarelli descobriu o sexo e as drogas aos 

doze anos, por meio de prostitutas e travestis. Ao contrair duas doenças venéreas, seus pais 

finalmente decidiram levá-lo ao médico, que lhe prescreveu Lorax, um remédio para o 

tratamento de ansiedade. 

Em entrevista concedida ao programa Um escritor na biblioteca (2014), da Biblioteca 

Pública do Paraná, mediada pelo escritor Luís Henrique Pellanda, Mutarelli conta que, desde 

a infância, os livros e as HQs tiveram um importante papel em sua formação intelectual. Seu 

pai possuía uma biblioteca na qual o autor tinha acesso a diversos gêneros de publicação: de 

arte e literatura a quadrinhos e livros de medicina legal. 

Apesar de trabalhar como policial na época do regime militar, o pai do autor tentou, de 

várias formas, ser artista. Por falta de opção acabou entrando para a polícia. Como Mutarelli 

revela em entrevista ao jornalista Luciano Trigo, a figura paterna teve importância 

fundamental em sua vida e sua obra: “Meu pai é uma figura central na minha vida. Direta ou 

indiretamente, ele sempre fez parte do que escrevo. É um assunto que ainda não esgotei mas 

talvez esteja resolvendo, e a isso, talvez, se deva o fato de ele estar mais evidente em meus 

últimos livros” (MUTARELLI, 2015). Mais tarde, a imagem do pai seria personificada no 

personagem do detetive Diomedes. 
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 Mas a relação entre o autor e seu pai era complexa e conflituosa, como ele próprio 

explica “De forma paradoxal, nunca deixou de ser um apreciador das artes, e isso nos 

aproximava e aumentava absurdamente a dificuldade de compreender esse homem” 

(MUTARELLI, 2015). No documentário Tarja Preta – Lourenço Mutarelli, produzido pelos 

estudantes da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo – ECA/USP 

(2016), orientado pelo prof. Renato Levi, Mutarelli revela que aos dezessete anos seu pai o 

levou para assistir a uma sessão de tortura. Foi o pai, policial torturador e, ao mesmo tempo, 

apreciador das artes e da literatura, que apresentou a Mutarelli a Era de Ouro dos quadrinhos. 

Assim, sua infância foi marcada por personagens como Flash Gordon, Fantasma e pelas HQs 

de Will Eisner. Mais tarde, ao trabalhar para os estúdios Mauricio de Souza, Mutarelli teve 

contato com quadrinhos mais contemporâneos. 

Na infância, Mutarelli estudou em um colégio católico. Apesar da boa estrutura, o 

ambiente da escola era bastante repressor, as leituras obrigatórias o aborreciam. O interesse 

genuíno pela leitura só viria mais tarde, por volta dos quatorze anos, quando ele conheceu a 

obra A Metamorfose, de Franz Kafka.  

No dia 18 de abril de 1988 ocorreu um episódio que marcou profundamente o 

quadrinista e, pode-se dizer, influenciou a visão artística e ideológica que subjaz a sua obra. 

Como era a data de seu aniversário de vinte e quatro anos, alguns colegas de trabalho 

decidiram organizar uma festa surpresa para o autor. Para isso, sem o conhecimento de 

Mutarelli, eles decidiram simular um sequestro: Mutarelli foi surpreendido por homens 

armados, que o amarraram e o vendaram enquanto seguiam todos em um carro rumo à festa. 

Essa experiência fez com que o autor desenvolvesse síndrome do pânico e diversos outros 

transtornos relacionados à saúde. Há, em seu trabalho, muitas alusões à crise e à ansiedade 

desencadeadas pelo ocorrido.  

Além dos quadrinhos, Mutarelli escreveu peças de teatro reunidas na obra O teatro de 

sombras (2007) e os livros de ficção O cheiro do Ralo (2002), adaptado para o cinema em 

2007; Jesus Kid (2004); O Natimorto (2004), adaptado para o cinema em 2008; A arte de 

produzir efeito sem causa (2008), adaptado para o cinema em 2014; Miguel e os demônios  

(2009); Nada me faltará (2010); O Grifo de Abdera (2015); e O filho mais velho de Deus e/ou 

livro IV (2018). Mutarelli participou como ator das adaptações cinematográficas de seus livros 

e também atuou em outros filmes como Que horas ela volta? (2015), de Anna Muylaert, e O 

Escaravelho do Diabo (2016), de Carlo Milani. A seguir, apresenta-se uma breve introdução 

das HQs que serão analisadas. 

Apartado do mercado de quadrinhos, enquanto buscava recuperar-se das crises, 
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Mutarelli dá início a seu primeiro álbum: Transubstanciação (FIGURA 2). Abandonando os 

motivos humorísticos, essa HQ é mais longa e pessoal. Seu argumento e desenhos referem-se, 

principalmente, a um discurso estético amparado no grotesco. A loucura, a violência e a 

doença são alguns dos motivos do grotesco presente nesta obra. A influência da doença, 

particularmente, transparece nos agradecimentos. No final da HQ, o autor agradece aos 

amigos “Lorax Lorazepan, Anafranil, Prozac Vinci, Meu Tio Colin e Inderal, 40. E aos 

Cloretos de Benzalcônio e de Sódio assim como ao Cloridrato de Nefazolina” (MUTARELLI, 

1991, p. 56). De certa forma, pode-se dizer que o tema da transformação em 

Transubstanciação  dialoga com um período no qual Mutarelli  passou por sérias dificuldades 

e problemas de saúde. Em Réquiem (1998), pequeno livreto parte de uma coleção chamada 

mini Tonto, o autor descreve o episódio que desencadeou a crise que inspirou a HQ. 

  

Figura 2 – Capa de Transubstanciação 

 
Fonte: MUTARELLI, 1991. 

 

Transubstanciação foi publicada em 1991 pela editora Dealer. Segundo Paz (2008), a 

editora imprimiu 25 mil exemplares e vendeu 13 mil, sendo considerado um sucesso numa 

época de crise do mercado brasileiro de quadrinhos. O álbum ganhou o prêmio de melhor 

história do biênio, na Primeira Bienal Internacional de Quadrinhos, além do Angelo Agostini 

e do HQ Mix. A HQ contava com 55 páginas, organizadas em oito capítulos. Cada capítulo 

evocava um aspecto da trajetória que faria com que Thiago, o protagonista, sofresse uma 

mudança radical e irreversível.  
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Devido ao sucesso de Transubstanciação, Mutarelli seguiu trabalhando em 

Desgraçados (FIGURA 3). O álbum foi publicado pela editora Vidente, em 1993. Depois de 

Transubstanciação, editada por J. C. Souza, as diversas editoras que publicaram os trabalhos 

de Mutarelli eram, na verdade, todas do mesmo editor, Gilberto Firmino, que, devido ao 

período de crise econômica, decretava falência e abria outra empresa com um novo nome. 

De acordo com Paz (2008),  Desgraçados teve origem em uma série de histórias 

curtas, produzidas por Mutarelli para a revista Mil Perigos. Essas histórias foram adaptadas e 

compiladas neste álbum, vencedor do prêmio HQ Mix no mesmo ano de sua publicação. 

Nesta obra, personagens marginalizados, ou desgraçados, como diria o autor, se encontram 

em uma narrativa fragmentada, marcada pela presença da corporalidade grotesca.   

 

Figura 3 – Capa de Desgraçados 

 
Fonte: MUTARELLI, 1993. 

 

Em 1994, a editora Vortex publicou seu terceiro álbum intitulado Eu te amo Lucimar 

(FIGURA 4). Nesse álbum, premiado mais uma vez com o HQ Mix, Mutarelli apresenta a 

história fantástica dos gêmeos Cosme e Damião. Aqui, a temática do corpo duplicado, fora da 

norma, provoca fenômenos inexplicáveis. Como se compartilhassem a mesma mente, a 

destruição de um dos gêmeos significa a destruição de ambos. A degradação corporal alude a 

um imaginário estranho e grotesco. 
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Figura 4 – Capa de Eu te amo Lucimar 

 
Fonte: MUTARELLI, 1994. 

 

No quarto álbum (FIGURA 5), A confluência da forquilha, publicado pela editora 

Lilás, em 1995, o autor apresenta uma narrativa ambígua e estranha. É a história de um pintor 

que sempre pinta o mesmo quadro quando, de repente, o contato com uma figura demoníaca o 

torna incapaz de produzir qualquer coisa. Considerada pelo próprio autor como uma das 

histórias mais estranhas que ele já produziu a HQ sintetiza uma série de elementos bizarros e 

monstruosos, mas também marca uma visão crítica e melancólica da condição do artista 

diante das determinações econômicas impostas pela civilização capitalista. 

 

Figura 5 – Capa de A confluência da forquilha 

 
Fonte: MUTARELLI, 1995. 
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Em 1998, a editora Devir publicou a coletânea Seqüelas. Depois, a mesma editora 

lançou a série sobre o detetive Diomedes, publicada originalmente em quatro álbuns: O 

Dobro de Cinco (1999), O Rei do Ponto (2000), A Soma de Tudo Parte I (2001) e A Soma de 

Tudo Parte II (2002) – posteriormente a série foi publicada em uma compilação intitulada 

Diomedes – A trilogia do acidente (2012). Seus últimos trabalhos em quadrinhos foram 

Mundo Pet (2004) e A Caixa de Areia ou eu era dois em meu quintal (2006). Embora tenha 

abandonado os quadrinhos por razões particulares, esses álbuns se tornaram um marco nas 

HQs alternativas nacionais. De todos os quadrinhos produzidos pelo autor, os primeiros 

álbuns Transubstanciação, Desgraçados, Eu te amo Lucimar, A confluência da forquilha, e 

outras HQs curtas das coletâneas Seqüelas e Mundo Pet são as obras em que o grotesco 

aparece de forma mais intensa.  

O levantamento da literatura crítica sobre o grotesco nas HQs de Mutarelli evidenciou 

poucas pesquisas a respeito desse tema. Sobre os álbuns aqui apresentados, destaca-se o artigo 

intitulado O grotesco nas histórias em quadrinhos nacionais – horror e culpa em 

desgraçados, de Lourenço Mutarelli escrito por Jairo Macedo Júnior (2014). Nele, o autor 

percebe Mutarelli como herdeiro de uma tradição que remete ao pensamento de Bakhtin, no 

sentido de “provocar o leitor e subverter a linguagem” (MACEDO JÚNIOR, 2014, p. 1258). 

Embora entenda que a característica lúgubre de Desgraçados aproxime Mutarelli mais do 

grotesco romântico do que do medieval, Macedo Júnior não chega a desenvolver essa visão. 

No artigo O processo de degradação em Lourenço Mutarelli: uma análise da HQ 

Mundo Pet, Valter do Carmo Moreira (2016) analisa a coletânea Mundo Pet sob múltiplos 

enfoques, como o absurdo, o fantástico e o grotesco. A partir da característica absurda, 

Moreira (2016) destaca as semelhanças entre os personagens da obra de Mutarelli e Kafka: 

 

Esse Sujeito criado por Mutarelli, kafkiano por excelência, se vê impotente e 
esmagado pelas forças sociais. Sua tragédia é ser vítima de um destino que não 
escolheu. Por estar submetido às intermitências desse destino, sofre um inevitável 
processo de degradação, como os personagens de Kafka, mais especificamente, em 
A Metamorfose (MOREIRA, 2016, p. 89). 

 

Quanto ao grotesco, segundo Moreira (2016), a mídia dos quadrinhos possibilitaria a 

junção dessa categoria estética com outras, como se verá adiante. A obra de Mutarelli aponta 

para muitas possibilidades de investigação. Por sua natureza chocante, muitas vezes grotesca, 

essas HQs geralmente destinam-se ao público adulto.  
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3 QUADRINHOS ADULTOS OU O OUTRO CONVENIENTE  

 

Eisner criou o termo Arte Seqüencial [sic] para definir os quadrinhos e os considera 

como “[…] um veículo de expressão criativa, uma disciplina distinta, uma forma artística e 

literária que lida com a disposição de figuras ou imagens e palavras para narrar uma história 

ou dramatizar uma idéia [sic].” (EISNER, 1995, p. 5). Eisner foi um importante quadrinista e 

pioneiro no estudo dos quadrinhos enquanto Arte.   

Scott Mccloud (1995) admite o caráter artístico dos quadrinhos. Mesmo assim, para o 

autor, os quadrinhos ainda poderiam ser classificados de acordo com o meio, pois a palavra 

arte implica critério valorativo, o qual, muitas vezes, como ocorre em qualquer outro meio, 

em geral, a arte não é considerada como um valor presente nos quadrinhos. Assim, ele define 

os quadrinhos como “Imagens pictóricas e outras justapostas em seqüência [sic] deliberada 

destinadas a transmitir informações e/ou a produzir uma resposta no espectador” 

(MCCLOUD, 1995, p. 20) destacando sua essência como um meio de comunicação. 

A definição de Groensteen, que considera as HQs como “imagens solidárias” 

(GROENSTEEN, 2015, p. 18), é a que mais se apresenta como interessante, do ponto de vista 

da análise acadêmica. Para o autor, a solidariedade icônica constitui o fundamento ontológico 

das HQs. Segundo esse princípio, cada quadro solicita completude na justaposição com os 

outros quadros. Essa característica apresenta-se como central e primeiro critério de ordem 

funcional. Conforme Groensteen, é pelo conjunto de relações formadas pela solidariedade 

icônica que as HQs devem ser analisadas. De todos os teóricos dos quadrinhos, Groensteen é 

o que oferece mais possibilidades de compreensão da produção de sentido nas HQs, embora 

sua definição acabe “[…] prescindindo de questões históricas ou materiais” (GARCÍA, 2012, 

p. 43), necessárias para entender o surgimento das HQs adultas, como as de Mutarelli. 

Antes da análise do contexto histórico do desenvolvimento da HQ adulta, caberia 

entender os termos que expressam as principais diferenças entre os formatos que uma HQ 

pode assumir:  

a)    A tira: Uma tira é uma fila de quadros que forma, com frequência, uma unidade 

única. As tiras de jornal, por exemplo, são construídas a partir de quatro ou mais 

quadros que, juntos, criam uma piada ou um episódio (menos frequente) de uma 

história contínua. O termo tira também pode ser usado para uma fila única de 

quadros ou vinhetas da página de uma revista em quadrinhos ou graphic novel 

(POSTEMA, 2008, p. 175); 

b) O comic book: García (2012, p. 112) entende o comic book não como um livro de 
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quadrinhos atual, mas como “[…] um caderninho grampeado, em geral em cores, 

com um número de páginas entre 32 e 64 páginas, que se vende nas bancas por um 

preço acessível para os bolsinhos das crianças e que são colecionados em séries”; 

c)    O comix: o termo comix faz referência à revista Zap Comix e é usado por García 

(2012) para designar os quadrinhos underground norte-americanos produzidos 

entre 1968 e 1975. 

d) A graphic novel: como define García (2012, p. 15), a graphic novel é “um tipo de 

HQ adulto e moderno que reclama leituras e atitudes distintas dos quadrinhos de 

consumo tradicional”. Apesar de o termo graphic novel estar associado ao autor 

Will Eisner, aparecendo na capa do livro Um contrato com Deus, de 1978, García 

(2012, p. 32) já identifica a expressão em fanzines norte-americanos dos anos 

1960, junto com os esforços de certos autores, a partir de 1976, em produzir 

quadrinhos adultos, ainda que ancorados em paradigmas do gênero, como o thriller 

policial, a ficção cientifica ou a fantasia heroica. 

Como quadrinhos adultos, pode-se dizer que as HQs de Lourenço Mutarelli estão 

inseridas no conceito de graphic novel da forma entendida por García (2012). O estudo das 

graphic novels, ou dos quadrinhos adultos, remete à tradição do underground e deve ser 

abordado no contexto histórico que possibilitou a emergência do gênero, a fim de se 

compreender a visão ideológica e artística que subjaz as HQs as quais constituem o objeto 

desta pesquisa. Do mesmo modo, considera-se a importância do período que antecedeu o 

underground, pois, esse último foi, em grande medida, uma resposta à censura e ao 

establishment americano dos anos 1950. 

A história do desenvolvimento do gênero adulto de HQs está permeada pelo 

sentimento do ódio. Situadas nos Estados Unidos no início da década de 1950, as primeiras 

expressões do formato comic book associadas aos quadrinhos adultos despertaram o ódio de 

alguns setores conservadores da sociedade norte-americana.  

De acordo com Gay (1995, p. 43), “Toda cultura, toda classe, todo século constrói 

seus próprios álibis para a agressão”. Embora a agressividade nos negócios humanos remonte 

à antiguidade, nuanças específicas aparecem em cada momento histórico. Na Grã-Bretanha do 

século XIX, por exemplo, as justificativas para o comportamento agressivo tiveram apoio 

natural da religião1 e, principalmente, de certa concepção de ciência, com a difusão das 

                                                 

1 “Para a maioria dos bons cristãos do século XIX, a convicção de que a humanidade é inerentemente má – 
gananciosa, sensual, mentirosa, agressiva – vinha naturalmente. E, para os incréus, as idéias [sic] muito 
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noções do darwinismo social, reforçou essa agressividade. Gay (1995) demarca os álibis 

apresentados no século XIX em três gestos ou justificativas principais, que forneceram 

identificações coletivas e produziram o efeito do cultivo ao ódio: 

 
[…] a primeira, a concorrência, originou-se em uma moderna teoria biológica e 
chegou a permear a vida econômica, política, literária e até mesmo privada das 
décadas vitorianas; a segunda, a construção do Outro conveniente, era uma 
composição de “descobertas” pseudocientíficas relativamente recentes e dos 
habituais e agradáveis preconceitos; a terceira, o culto da masculinidade, era uma 
adaptação no século XIX do ideal aristocrático de bravura (GAY, 1995, p. 43). 

 

Não só o cultivo do ódio como alguns dos motivos que levam uma sociedade a 

cultivá-lo podem atravessar fronteiras e culturas. Nas últimas décadas do século XIX, os 

mesmos álibis para o cultivo do ódio, baseados no darwinismo social, eram comuns em países 

como França, Alemanha e Brasil2, mas foi nos Estados Unidos que a competição agressiva 

mais se expandiu e intensificou.3 

Depois da guerra, a disputa entre os EUA e a URSS, no período conhecido como 

Guerra Fria, pode ser considerado o evento histórico que mais liberou os impulsos agressivos 

dos americanos, tanto dentro quanto fora do país. A ameaça da destruição mutua por uma 

guerra nuclear tensionava as relações entre os EUA e a URSS, enquanto na política interna o 

inimigo era o comunista infiltrado. A radicalização política e moral do macarthismo coincidiu 

com esse momento de renovação nos quadrinhos. Sob o pretexto de combater o comunismo, o 

senador Joseph McCarthy promoveu a agressividade em todo o âmbito cultural americano, 

cometendo abusos e violando direitos civis. Hobsbawm (2002) escreve sobre a conveniência 

de um inimigo externo para que os EUA assumissem a liderança como potência mundial e, ao 

mesmo tempo, definissem uma política identitária: 

                                                                                                                                                         

influentes de Herbert Spencer e Charles Darwin, com freqüência [sic] mal compreendidas do que bem 
compreendidas, pareciam oferecer irrefutáveis razões filosóficas e cientificas para a essencial e indelével 
combatividade humana” (GAY,1995, p. 11-12). 
2 Em um artigo intitulado O discurso eugênico através da literatura: impressões sobre o início do século XX, 
Iachtechen (2009) identifica o discurso eugênico na literatura brasileira do início do século XX. Trata-se do 
romance A Amazônia Misteriosa, de Gastão Cruls. O discurso científico como álibi para o cultivo do ódio era um 
elemento fortemente presente no pensamento brasileiro do início do século XX. Como observa Iachtechen 
(2009), já em 1918, o Brasil passou a ter uma “Sociedade Paulista de Eugenia” e, em 1923, a Liga Brasileira de 
Higiene Mental, que aliou o pensamento eugênico ao saneamento preventivo da população mais pobre e a 
administração pública.  
3 “Os Estados Unidos eram a arena favorita para a batalha em torno do grau adequado de conflito. William 
Graham Sumner, Jack London, John D. Rockefeller eram, claro, americanos. Andrew Carnegie prosperou 
poderosamente nos Estados Unidos; e Herbert Spencer vendeu muito mais lá do que em qualquer outro país. A 
proeminência dos americanos na exploração do álibi darwinista social para a competição agressiva era, de 
alguma forma, poeticamente justo. Afinal de contas, os Estados Unidos eram, como Tocqueville já havia 
reconhecido em 1830, o futuro” (GAY, 1995, p. 43). 
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E o anticomunismo era genuína e visceralmente popular num país construído sobre o 
individualismo e a empresa privada, e onde a própria nação se definia em termos 
exclusivamente ideológicos (“americanismo”) que podiam na prática conceituar-se 
como o pólo [sic] oposto ao comunismo (HOBSBAWM, 2002, p. 232) 
 

A partir dos estudos de Freud, Gay (1995) aponta a criação de um Outro coletivo, 

um inimigo conveniente, com a finalidade de promover a concórdia interna. Diferentes nações 

exploraram o narcisismo coletivo como um traço que autoriza o ódio e ações agressivas 

contra outras, classificadas como estranhas e inimigas. Quando não há motivo real para a 

agressividade, a criação de um inimigo acontece por meio da manobra psicológica da 

projeção. Gay (1995, p. 78) cita Freud para explicar como este mecanismo funciona nas 

pessoas: 

 

Elas se defendem contra seus pensamentos ou desejos inaceitáveis expelindo-os de 
sua própria mente para o mundo externo, sobre o conveniente Outro. Tal mecanismo 
proporciona uma maneira extremamente protegida de viver com seus próprios 
defeitos; em primeiro lugar, permite a negação de que a pessoa está sujeita a tais 
defeitos e, oportunamente, redescobre-os em estranhos ou em adversários, reais ou 
imaginados – alunos de uma universidade rival, membros de uma gangue disputando 
a mesma área, imigrantes estrangeiros que trabalham por salários mais baixos, 
protestantes num país católico, maçons conspiradores, malfeitores capitalistas de 
grande riqueza, ou ciganos envenenadores de poços. 
 

 

Pode-se dizer que a oportunista política interna de caça aos comunistas contribuiu para 

fomentar a paranoia coletiva projetada pelos americanos. No intuito de alimentar o narcisismo 

coletivo, os americanos fabricaram um Outro, o comunista, aquele que trama contra a moral, 

a ordem, a família, a religião etc. Hobsbawm (2002, p. 232) aponta a inocuidade e a 

conveniência da “ameaça comunista”: 

 

[…] a “conspiração comunista mundial” não era um elemento sério das políticas 
internas em nenhum dos governos com algum direito a chamar-se democracias 
políticas, pelo menos após os anos do imediato pós-guerra. Entre as nações 
democráticas, só nos EUA os presidentes eram eleitos (como John F. Kennedy em 
1960) para combater o comunismo, que, em termos de política interna era tão 
insignificante naquele país quanto o budismo na Irlanda. 
 

Com o fim da guerra, as HQs de super-herói entraram em rápido declive propiciando o 

surgimento de novos gêneros, como a HQ romântica, criminal e de horror, produções 

destinadas a um público juvenil, como diria García (2012), “quase adulto”. Dentre as editoras 

que impulsionaram o mercado com a intenção de atrair um público mais adulto, destacam-se a 

Lev Gleason, cuja linha editorial privilegiava o gênero do crime e a Archer St. John, uma das 
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principais editoras de HQs românticas. 

 Já na década de 1950, com a ascensão da editora EC Comics, fundada por Max 

Gaines, a revista em quadrinhos começa a se firmar com publicações de HQs de crime, ação e 

aventura, ficção científica e, principalmente, de terror. Embora com certas restrições, a editora 

oferecia maior liberdade de criação para seus autores. De acordo com Vargas (2016, p. 26) 

“Diferentemente da maioria das editoras, a EC creditava seus autores, e, em 1953, criou o EC 

Fan-Addict Club que emitia o Fan-Addict Bulletin com anúncios sobre novos lançamentos e 

notícias triviais sobre a vida dos autores”. Na EC surgiram grandes nomes dos quadrinhos 

como Bernard Kriegstein, Harvey Kurtzman e Wallace Wood.  

Como observa Silva (2002, p. 20), “A indústria dos quadrinhos não ficou imune ao 

clima de anticomunismo que se alastrou após a Segunda Guerra Mundial e ao moralismo 

americano”. A campanha contra as HQs, baseada em uma visão conservadora e elitista de 

parte da sociedade norte-americana, se difundiu em artigos e livros que começaram a apregoar 

críticas moralistas contra os quadrinhos, afirmando que essas publicações eram responsáveis 

pela delinquência juvenil. Gibis foram até mesmo queimados nas ruas. O discurso contra o 

comunismo serviu como autorização para o exercício da agressão contra aqueles que 

produziam e editavam as HQs, como no caso das críticas do psiquiatra Frederic Wertham 

contra Bill Gaines, editor da EC Comics. 

Para Wertham (citado por SILVA, 2002), os quadrinhos incitavam a delinquência, a 

falta de ética e moral. Por exemplo, “[…] o Superman fazia com que as crianças tivessem 

pouco respeito pelas pessoas comuns; em relação a Batman, o autor fazia alusão a um 

possível homossexualismo entre ele e seu companheiro Robin” (WERTHAM citado por 

SILVA, 2002, p. 20). A respeito de Wertham, Gonçalo Junior comenta: “[…] ao ligar os 

comics ao crime, o psiquiatra dava indícios da presença comunista por trás desse propósito de 

desestabilizar a conduta do povo americano” (GONÇALO JUNIOR, 2004, p. 237).  

Assim, depois de muitas polêmicas, em 1954, a indústria dos quadrinhos decidiu se 

autorregulamentar por meio da implantação do Comics Code Authority. Como um produto 

destinado a crianças, as HQs deveriam se submeter a normas e formas de controle. O Comics 

Code era um código de censura que regulamentava o conteúdo dos quadrinhos que podiam ser 

publicados nos EUA, o que tornava as condições de trabalho dos quadrinistas bastante 

restritivas. Com o surgimento do Comics Code e a caça às bruxas contra os quadrinhos, a Era 

de Ouro dos quadrinhos chegou ao fim.  

É interessante notar algumas das restrições impostas pelo Comics Code. No apêndice 

do livro A Guerra dos Gibis, Junior descreve na íntegra o Comics Code e a legislação de 
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censura adotada em 1954. O Comics Code abrangia determinações gerais para questões 

editoriais, passando por temas e técnicas. A parte A tem doze itens dedicados ao tema do 

crime. Vale a pena descrever algumas dessas determinações.  

A primeira estabelece que “Crimes jamais devem ser mostrados de forma a criar 

empatia com os criminosos, promover descrédito sobre a lei e a justiça ou inspirar o desejo de 

imitar criminosos”; a última sugere que até mesmo a palavra crime deve ser evitada “Deve-se 

restringir o uso da palavra ‘crime’ em títulos e subtítulos”. Entre a primeira e a última norma 

da parte A entende-se que, na prática, já não se pode abordar o tema “crime” no formato HQ. 

O mesmo acontece com a parte B das determinações inviabilizando as HQs de terror. 

Em linhas gerais, proíbe-se tudo o que pode ser associado ao horror, como o crime e os 

comportamentos sexuais desviantes; sobre o mal, autoriza-se histórias apenas com propósitos 

moralizantes. O terceiro item da parte B foge completamente ao tema: “Policiais, juízes, 

autoridades do governo e instituições de respeito jamais devem ser mostrados de modo a 

fomentar desrespeito à autoridade estabelecida”; a parte C coíbe “[…] referências a 

sofrimento físico e deformidades”, “[…] ridicularizar ou atacar qualquer religião ou grupo 

racial”, toda forma de nudez e recomenda que “As mulheres devem ser desenhadas de forma 

realista, sem exageros nos atributos físicos”. A seção C ainda traz um tópico com as 

determinações referentes ao tema “Casamento e sexo”. Nele, proíbe-se tratar o tema do 

divórcio com humor ou como algo sedutor, a representação de relações sexuais ilícitas, 

aberrações sexuais ou “[…] quaisquer referências a perversões sexuais” (JUNIOR, 2004, p. 

400-402). 

Depositárias do ódio americano contra o comunismo, as HQs se tornaram um objeto 

de suspeição assim como seus leitores. O leitor de HQs foi associado a um Outro, inimigo dos 

valores americanos. É nesse sentido que García cita o comentário de Gerald Jones (citado por 

García, 2012, p. 121): “[…] quando a imprensa quis pintar o gângster assassino Dukey 

Maffetore como mentalmente subnormal, só teve que informar que ele lia gibis do 

Superman”. A observação de Jones e as determinações do Comics Code permitem entender 

como esse Outro se constituiu em oposição ao americano “normal”. Em síntese: ele é um 

agente do mal, um criminoso, anormal e sexualmente pervertido, que se infiltrou na sociedade 

americana com a intenção de perturbar a ordem e de destruir o casamento e a família. A 

defesa dos valores tradicionais americanos serviu como um álibi para o cultivo do ódio, que 

foi canalizado nas HQs. 

De acordo com Junior, a censura imposta pelo Comics Code repercutiu em vários 

países do mundo:  
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A Europa, mais uma vez, fechou o cerco numa reação tipicamente nacionalista 
contra a proliferação de histórias em quadrinhos importadas dos Estados Unidos. No 
dia 29 de novembro de 1954, na França, o Parlamento aprovou um adicional à lei de 
censura aos quadrinhos de 1949, que incluiu o veto a qualquer revista que trouxesse 
histórias com tema que alimentasse o preconceito étnico (JUNIOR, 2004, p. 245). 
 

 Junior, ainda, declara que o lançamento do livro de Wertham, intitulado Seduction of 

the Innocent (em português, A sedução do Inocente), e a criação do Comics Code, em 1954, 

teve grande repercussão na imprensa brasileira. No mesmo ano, criou-se a Comissão de 

Defesa da Infância. Sob o pretexto de discutir “[…] os diversos problemas relacionados com a 

formação moral da juventude brasileira […]” (JUNIOR, 2004, p. 245), a comissão buscava, na 

verdade, debater a popularidade das HQs entre crianças e adolescentes. Pressionado com a 

campanha contra os quadrinhos, o editor Adolfo Aizen, da Editora Ebal, inspirado no Comics 

Code, criou seu próprio regulamento, que deveria ser cumprido por redatores, tradutores e 

artistas. 

Pode-se dizer que o cultivo do ódio prejudicou e postergou o desenvolvimento do 

comic book como um gênero também voltado ao público adulto, além do reconhecimento da 

autoria. García comenta que a perseguição contra os quadrinhos, existente desde seu 

surgimento no século XIX, “[…] herdou os traços e denúncias de outras perseguições 

anteriores contra novos meios de massa” (GARCÍA, 2012, p. 151), como aconteceu com 

certos romancetes populares em meados do século XIX ou no início do cinema. A 

consolidação como gênero adulto e autoral só viria depois, no contexto dos quadrinhos 

contraculturais. 

 

3.1 O NASCIMENTO DA REVOLTA NO ESPÍRITO DOS COMIX 

 

As configurações do grotesco estão atreladas a determinados contextos históricos e 

culturais, como destaca o próximo capítulo. Nesse sentido, o grotesco corresponde a diversos 

sentimentos, gestos e atitudes, podendo, por exemplo, ser associado a uma concepção de 

mundo baseada no humor ou a uma percepção do aspecto terrível e niilista da existência. 

Pode-se dizer que, nos comix, a revolta é o sentimento a impulsionar a plasmação grotesca. 

Em grande medida, considera-se que muitos desses comix correspondiam a diversas 

rebeldias sociais e políticas dos anos 1960-1970, época marcada pela contracultura e pelos 

movimentos em prol dos direitos civis, das lutas raciais e da liberdade sexual e cultural. Nessa 

perspectiva, o termo contracultura surgiu na imprensa norte-americana na década de 1960 e 

pode ser entendido como “[…] um novo estilo de mobilização e contestação social” 
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(PEREIRA, 1984, p. 7), o qual confrontaria a cultura oficial, prezada e protegida pelo sistema, 

com novas formas de se pensar e se relacionar com o mundo e com as pessoas. A rebelião da 

juventude, pautada pelo ideal contestatório contracultural, ocorreu em várias partes do mundo, 

logo, não se limitou aos EUA. 

O contexto histórico do surgimento da contracultura foi marcado por insatisfações e 

conflitos, como comenta Pereira (1984, p. 75): “O acirramento das lutas raciais, a crescente 

corrida armamentista e o início da guerra do Vietnã, por volta de 1963, vinham se acrescentar 

a este clima de descrédito e descontentamento.” Ao mesmo tempo em que os governos 

democratas de John F. Kennedy (1960-1963) e Lyndon B. Johnson (1963-1968) 

comprometiam o país com a guerra no Vietnã e, numa tentativa de conter o comunismo, quase 

precipitaram o mundo numa guerra nuclear, havia uma descrença no liberalismo, bem como 

um “[…] questionamento dos ‘benefícios’ da sociedade industrial” (PEREIRA, p. 75, grifo do 

autor).  

Para Roszak (1972), a rebeldia da contracultura estaria voltada contra a tecnocracia e 

atrelada a um conflito de gerações. Entendida como uma forma social, o ápice da integração 

organizacional de uma sociedade industrial, o autor observa que “Na tecnocracia tudo aspira a 

tornar-se puramente técnico, objeto de atenção profissional. Por conseguinte, a tecnocracia é o 

regime dos especialistas – ou daqueles que podem empregar os especialistas” (ROSZAK, 

1972, p. 20).  

Além da tecnocracia, a contracultura contestava a própria noção de racionalidade 

como princípio organizador da sociedade. Afinal, qual a racionalidade de uma sociedade 

capaz de gerar duas guerras mundiais? Roszak percebeu na racionalidade que constituía a 

sociedade norte-americana o mesmo princípio que produziu a bomba atômica: 

 

A contracultura toma posição tendo como pano de fundo esse mal absoluto, um mal 
que não é definido pelo simples fato da bomba, mas pelo ethos total da bomba, no 
qual nossa política, nossa moralidade pública, nossa vida econômica e nosso esforço 
intelectual acham-se atualmente inseridos com abundância de engenhosa 
racionalização. (ROSZAK, 1972, p. 59).  

 
 

Segundo Purdy (2008), os movimentos sociais dos anos 1960 constituiriam uma nova 

esquerda. Suas principais características seriam a valorização da juventude e de ideias 

antielitistas, bem como o combate à hipocrisia e à alienação da sociedade norte-americana. 

Em geral, a nova esquerda atuava entre estudantes, grupos e povos oprimidos, como negros, 

mulheres, homossexuais, entre outros. Além disso, alimentava mobilizações contra a Guerra 

do Vietnã e a favor dos direitos estudantis nas universidades. Sendo assim, “Enfatizava a 
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democracia participativa, a espontaneidade e as ações diretas” (PURDY citado por KARNAL 

et al. 2008, p. 249). 

Por meio da contestação dos valores, a contracultura, ainda que indiretamente, buscava 

uma mudança política e estrutural. Essas mudanças, no entanto, operariam no âmbito de uma 

revolução cultural. Assim, a contracultura buscou discutir e propor novas formas de vivenciar 

a subjetividade individual, a sexualidade e a organização familiar. Como observa Purdy 

(citado por KARNAL et al., 2008, p. 251) “O mais famoso exemplo é o dos hippies, que 

usaram roupas rústicas, cabelos compridos e drogas […], expressando desejos sexuais e 

instintos individuais mais livremente e procurando refúgio numa vida mais simples e 

pacífica”. 

 Löwy e Sayre (2015, p. 203) consideram que “Havia, em graus diversos, uma 

dimensão romântica na maioria desses movimentos, tanto nas críticas dirigidas às sociedades 

industriais modernas quanto nas aspirações utópicas que os inspiraram.” Para os autores, uma 

das maiores expressões românticas daquela época foi o Maio de 68 francês, um movimento 

que criticou a modernização capitalista, a sociedade de consumo e a tecnocracia.  

Para Löwy e Sayre (2015), mais do que um estilo artístico e literário, o romantismo 

seria uma “visão do mundo”, caracterizada, ao mesmo tempo, pela revolta e pela melancolia. 

De acordo com os autores, em essência, “o romantismo representa uma crítica da 

modernidade, isto é, da civilização capitalista, em nome de valores e ideais do passado (pré-

capitalista, pré-moderno)” (LÖWY; SAYRE, 2015, p. 38-39, grifo dos autores).  

A partir dessa perspectiva, do romantismo como oposição ao capitalismo, pode-se 

dizer que, em geral, os movimentos contraculturais, entre eles o dos comix, ao se colocarem 

como oposição à ordenação social vigente, constituíram-se como subjetividades pautadas por 

uma visão de mundo romântica. O rompimento com o comic code expressou a revolta dos 

quadrinistas contra a censura e as HQs passaram a ser produzidas para os adultos. Como 

afirma García (2012, p. 166) “O sexo foi o atalho mais curto para articular essa rebelião e para 

que eles se distinguissem dos comic books infantis tradicionais”. Além do sexo, as drogas e a 

violência também apareceriam como formas de rebelião contra a moral vigente, assumindo, 

muitas vezes, formas grotescas.  

 Transformadas em um produto infantil no final da década de 1950, García (2012) 

escreve que o comic book estava em ruínas no início dos anos 1960. Devido à censura, muitas 

editoras desapareceram e vários profissionais do meio mudaram de ramo. Na segunda metade 

dos anos 1950, os jovens quadrinistas que pretendiam iniciar sua carreira nos quadrinhos não 

tinham onde fazê-lo, “[…] porque a indústria dos quadrinhos havia fechado suas portas e se 
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entrincheirado numa economia de crise” (GARCÍA, 2012, p. 160). Com isso, predominava 

entre os profissionais do meio a mentalidade de que os quadrinhos estariam destinados à 

extinção e o material produzido pela indústria da época lhes parecia infantilizado, pouco 

inspirador. 

Foi assim que os jovens quadrinistas remanescentes buscaram canais heterodoxos para 

publicarem suas histórias. Para esses artistas, a oportunidade de publicação encontrava-se na 

chamada “imprensa underground”, que surgiu a partir de 1965, com o barateamento dos 

processos de impressão. Exemplos de periódicos da imprensa underground podem ser 

encontrados em Los Angeles Free Press, Berkeley Barb e o East Village Other. Outra 

possibilidade de publicação foram as revistas de humor universitárias (GARCÍA, 2012). 

Nesse sentido, pode-se dizer que o avanço e a disseminação das técnicas de off-set 

ajudaram a propiciar o surgimento das HQs underground. “Naquele momento dos anos 60, 

era também razoavelmente fácil publicar, porque as novas técnicas de off-set tinham 

barateado a impressão.” (CRUMB citado por CAMPOS, 2005, p. 17). Com o underground, a 

estética das HQs foi significativamente alterada, tanto em termos de forma quanto de 

conteúdo.  

Os quadrinhos underground eram produzidos e distribuídos à margem do sistema 

industrial, sem expectativas comerciais, o que lhes conferia total liberdade criativa. 

Produzidas de forma quase artesanal, essas histórias tinham um público reduzido, mas fiel. 

Dessa forma, muitos quadrinhos eram autoeditados ou publicados por algum selo editorial 

underground, fazendo com que seus autores não precisassem se submeter às linhas editoriais 

ou aos padrões da indústria. Os comix eram publicados sem a necessidade do selo de 

aprovação do Comics Code, permanecendo alheios a qualquer forma de censura.  

García (2012, p. 164) descreve a importância da inovação em relação aos direitos 

autorais introduzidos pelo underground na prática editorial entre artistas e editores. No regime 

editorial underground, os quadrinistas conservavam os direitos sobre suas histórias e 

receberiam royalties por elas, ao contrário do preço fixo por página cobrado pelos 

profissionais dos quadrinhos comerciais. Em uma editora convencional, quando um 

quadrinista vendia seu trabalho, a editora passava a ser proprietária eterna de materiais 

originais e dos direitos de reprodução e exploração dos personagens. 

Ao tratar os quadrinistas como autores, esse trâmite inovou o mercado e, ao mesmo 

tempo, “[…] estimulou o traslado da teoria do autor para os quadrinhos underground” 

(GARCÍA, 2012, p. 165). Nessa visão, rompe-se a cadeia de profissionais necessários para a 

confecção dos quadrinhos convencionais e o autor aparece na figura do artista que realiza 
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sozinho o roteiro, o desenho e a arte-final. Toda essa carga de trabalho, mais o ambiente 

relaxado das comunas psicodélicas em que viviam esses quadrinistas, contribuíram para 

consolidar o comic book como uma obra completa. Assim, os títulos underground de maior 

sucesso eram reeditados e vendidos por anos, permitindo que alguns autores, embora 

marginais, pudessem sobreviver de seu trabalho. 

Em relação aos comix, caberia destacar também a marginalidade característica dos 

processos de distribuição. Uma vez que essas HQs eram produzidas de forma independente, 

por iniciativa de seus autores, não possuíam a aprovação do Comics Code. Sendo assim, esses 

títulos não podiam ser vendidos em pontos convencionais como bancas, supermercados etc. 

Sua principal via de distribuição ocorria pelas head shops. García (2012, p. 166) define as 

head shops como: “[…] lojas de venda de parafernália hippie, onde tanto se podia comprar 

um cachimbo como bongôs, papel para enrolar fumo ou a última edição da Zap”. Antes do 

surgimento dessas lojas, entretanto, os quadrinhos underground já eram distribuídos de mão 

em mão nas ruas. 

Como observa García (2012), outra diferença no sistema de distribuição dos comix em 

relação aos quadrinhos convencionais diz respeito ao sistema de consignação. Na 

consignação, o distribuidor pagava apenas a porcentagem correspondente aos exemplares 

vendidos. Já os comix eram pagos ao serem recebidos pelo distribuidor, sem direito a 

devolução e com preço mais elevado. Posteriormente, esse sistema foi adotado por editoras e 

livrarias especializadas nos Estados Unidos, “[…] e esse sistema acabaria sendo fundamental 

para a sobrevivência da indústria dos quadrinhos comerciais e para a manutenção da tradição 

dos quadrinhos alternativos” (GARCÍA, 2012, p. 166). 

Outra ruptura importante do underground refere-se às questões de gênero. “Os 

quadrinhos underground também viram chegar a consciência de gênero às HQs.” (GARCÍA, 

2012, p. 173). A resistência aos tabus do Comics Code foi o estímulo para o surgimento de 

vozes marginalizadas ou minoritárias. De modo que, nesse período, surgiram comix gays e de 

mulheres, introduzindo uma consciência política mais rigorosa nas HQs. Como exemplo, 

temos o primeiro comix produzido por mulheres em 1970, chamado IT Ain’t Me, Babe, 

publicado por Trina Robbins, além de trabalhos de outras autoras como Roberta Gregory, 

Aline Kominsky, Lee Marrs e Melinda Gebbie. 

No entanto, como explica García (2012, p. 173): “[…] o gênero mais importante que 

os quadrinistas underground introduziram, e que realmente serviria como base fundamental 

para a construção da novela gráfica contemporânea, será o da autobiografia”. Nesse sentido, a 

autobiografia seria extremamente abrangente, passando por nomes como Robert Crumb, 
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considerado por muitos o líder do movimento; Aline Kominsky, com histórias autobiográficas 

relacionadas ao gênero; e mais tarde, na década de 1990, influenciaria também o artista 

brasileiro Lourenço Mutarelli. 

Vargas (2016) defende que a autobiografia legitimou o caráter autoral e, por extensão, 

o reconhecimento dos quadrinhos como forma de arte “Na medida em que a autoria se 

confunde com a própria artisticidade dos quadrinhos, nada mais esperado que toda uma 

validação por meio de artistas críticos daquilo que seria de mais radical no gesto da 

assinatura: o quadrinizar de si” (VARGAS, 2016. p. 36). A ênfase autoral já se daria na busca 

do traço como uma assinatura, um modo característico de “expressão do eu” dos quadrinistas.  

Na introdução da coletânea da revista Zap, publicada no Brasil em 2005, Rogério de 

Campos descreve a curiosa história da origem dos quadrinhos underground. Parafraseando o 

autor, pode-se resumir a história da seguinte forma: no início de 1968, depois de conseguir 

publicar na editora underground Yarrowstalks, da Filadélfia, Crumb conheceu Don Donahue 

que, na época, estava tentando tornar-se editor de sua própria revista underground. Donahue 

negociou com Charles Plymell – poeta beat que compartilhou uma casa com Allen Ginsberg e 

Neal Cassady – para que ele imprimisse o gibi de Crumb em troca de um gravador. Foi assim 

que Crumb produziu a própria revista, a Zap Comix número 1. Utilizando um carrinho de 

bebê para transportar os exemplares, o próprio Crumb, junto com sua mulher grávida, saiu 

vendendo os comix nas ruas.4  

Desse ponto em diante, Crumb passou a liderar um grupo de estudantes da Califórnia, 

cujas histórias underground tinham em comum temas como a violência, as drogas, a 

sexualidade, os hippies e a ecologia. Dessa forma, nasciam os comix norte-americanos. Além 

de Crumb, alguns dos mais importantes nomes dos comix foram S, Clay Wilson, Rick Griffin, 

Spain Rodriguez, Victor Moscoso e Gilbert Shelton. 

Um dos comix responsável pelo furor entre moralistas e conservadores foi a história 

intitulada Joe Blow, publicada originalmente na revista Zap, nº 4, em 1969. Considerada por 

outros artistas do período como uma sátira da família americana de classe média do pós-

guerra, Joe Blow era uma pequena história de seis páginas que narrava relações sexuais 

incestuosas no ambiente familiar americano da época e recomendava essa prática – tida como 

tabu – “para a construção de um mundo melhor”. 

Contrariando o moralismo do pós-guerra e o conservadorismo norte-americano dos 

                                                 

4  A história completa pode ser lida na introdução da edição brasileira da Zap Comix, intitulada Alter America, 
Alter Heroes, escrita e publicada por Rogério de Campos em 2003. 
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anos 1950, vivenciado pelo autor em sua infância, a história seria uma sátira da imagem 

familiar harmoniosa da família em frente da televisão, que corresponde à memória coletiva 

referente a esse período (KARNAL, 2008).  

Na década de 1950, as relações sociais norte-americanas eram rígidas e os papéis 

sociais distintos e fixos, principalmente em relação às mulheres, que “[…] foram 

ideologicamente confinadas aos papéis de mãe e esposa na família nuclear e a uma atuação 

limitada na sociedade e na cultura” (KARNAL, 2008, p. 231). Nesse contexto, tratar de sexo 

por si só, ou pensar em diversidade sexual, era considerado como um comportamento 

desviante e, como tal, deveria ser contido e normatizado. Assim, para os quadrinistas 

underground, tornar públicas certas experiências sexuais constituía uma forma radical de 

contestação e de se opor aos padrões sociais vigentes.   

Novamente, as autoridades, junto de representantes de setores mais conservadores da 

sociedade norte-americana, decidiram reagir, organizando uma ação repressiva contra os 

comix, por serem consideradas manifestações que questionavam o “sistema”. “Foi uma ação 

levada a cabo pelos poderes, agências e instituições do ‘estado corporativo’” (CRUMB, 2005, 

citado por CAMPOS, 2005, p. 29, grifo do autor). Assim, educadores, psicólogos, padres e 

pais compartilhavam a noção de que esses quadrinhos representariam uma ameaça por seus 

elementos transgressores. Eles temiam que, ao entrar em contato com tais produções, o leitor 

se tornaria “moralmente corrompido”.  

Isso certamente colaborou na ratificação da sentença proferida pelo Juiz Joel Tyler, de 

Nova Iorque, ao decidir que “[…] uma pessoa comum poderia ter a sua moral 

‘irreparavelmente corrompida’ se tivesse contato com a Zap”. (CAMPOS, 2005, p. 29). 

Assim a polícia invadiu a Print Mint, que tinha impresso a Zap 4, na qual aparecia a ultrajante 

história Joe Blow, e “[…] livreiros e distribuidores de todos os Estados Unidos foram presos 

por vender a edição ou te-lâ no depósito.” (CAMPOS, 2005, p. 29). Conforme Campos (2005, 

p. 29), o juiz declarou que a “publicação é feia, barata e degradante”. 

Apesar disso tudo, entretanto, a Zap só encerraria suas atividades em 1998, “[…] 

quando se tornar uma instituição era inevitável” (CAMPOS, 2005, p. 31). De certa forma, 

pode-se dizer que o caráter de publicação à margem da grande indústria, seu status anti-

stablishment, facilitou tanto sua permanência quanto determinou seu fim enquanto proposta 

alternativa. 

Contudo, a influência da Zap e do underground não se limitou aos quadrinhos norte-

americanos. O movimento dos comix ajudou a consolidar a característica autoral dos 

quadrinhos e o reconhecimento do comic book como produção voltada para o público adulto; 
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libertou os quadrinhos das limitações e censura do comics code e abriu o caminho para o 

surgimento das graphic novels. O underground se difundiu internacionalmente e influenciou, 

em maior ou menor grau, a estética dos quadrinhos no mundo todo. Traduzidos em muitos 

países, o underground foi apropriado e adaptado às tradições locais de quadrinhos adultos 

(GARCÍA, 2012). Sendo assim, além da estética, pode-se dizer que a internacionalização do 

underground também difundiu uma sensibilidade romântica, que se manifestou na 

contestação da civilização capitalista e que chegou ao contexto de produção e consumo das 

HQs no Brasil. 

 

3.2 QUADRINHOS, DO UDIGRUDI AO MUTARELLI  

 

Devido a sua tendência à internacionalização, o underground também chegou no 

Brasil. Foi a partir dos anos 1970, no entanto, que essas produções passaram a ocupar um 

espaço no mercado nacional de quadrinhos de caráter adulto e a competir com materiais 

estrangeiros. Esse estilo apareceria pela primeira vez no Brasil em 1971 nas revistas Grilo 

(FIGURA 6) e O Bicho, em que foram publicados os comix de Robert Crumb e Gilbert 

Shelton, entre outros quadrinistas da contracultura norte-americana. Inspirado por esses 

artistas surgiu à versão brasileira do underground, o udigrudi. 

Antes disso, no entanto, já existiam quadrinhos adultos no Brasil. Os catecismos, de 

Carlos Zéfiro, são o exemplo mais evidente de quadrinhos voltados para um público adulto. 

Lidas às escondidas, por tratarem de temas relacionados ao sexo, essas obras não faziam parte 

de nenhum tipo de mercado. 

 

Figura 6 – Capa da revista Grilo 

 
Fonte: CRUMB, 1972. 
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Assim como as revistas do underground norte-americano, o udigrudi identificava-se 

com as propostas da contracultura. Essa identificação não se limitava ao caráter contestatório 

dessas produções, que procuravam se contrapor à estética e aos valores veiculados pelos 

quadrinhos tradicionais. Como estética que ocupava um lugar à margem dos quadrinhos 

oficiais, o udigrudi seguia os passos do underground também em seus processos de produção 

e distribuição. Assim, as revistas eram autofinanciadas e vendidas de mão em mão. Com o 

lucro das vendas, eram confeccionados novos números. Como observa Silva (2002, p. 24), 

“Mais do que uma simples publicação aleatória de quadrinhos malcuidados, buscava-se 

enfatizar uma proposta inovadora, um posicionamento diferente diante da realidade, uma 

forma diferente de experienciar o mundo”. 

Na década de 1970, influenciados pelo movimento dos quadrinhos underground de 

Robert Crumb, os jovens universitários Luis Gê e Laerte fundaram a revista O Balão 

(FIGURA 7), considerada a primeira revista udigrudi nacional. A revista destacou-se como 

uma produção alternativa que deu origem a diversas outras publicações. Além da inovação 

temática, a revista era marcada por certa diversidade de estilos e pelo experimentalismo 

gráfico. De acordo com Silva (2002, p. 25), “O Balão deu origem a diversos fanzines, o que 

também contribuiu para a diversificação do mercado e para manter o eixo criativo aceso”. 

Seus principais autores, Marcati e Luiz Gê, alcançaram notoriedade e, posteriormente, se 

consolidaram em outras publicações nos anos 1980. 

 

Figura 7 – Capa da revisão Balão 

 
Fonte: VERGUEIRO; SANTOS, 2011, p. 142. 
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Outra revista muito importante na época é O Pasquim, considerada por seu 

posicionamento político como representante da resistência contra a ditadura militar no Brasil 

da década de 1970. No entanto, apesar do diálogo com a contracultura, essa revista foi muito 

diferente do quadrinho underground nacional, estando mais ligada a um mercado editorial já 

consolidado no Brasil. 

A partir dos anos 1980, como explica Silva (2002, p. 25), “Observa-se uma espécie de 

estabelecimento de uma cultura jovem urbana e a incorporação dessa parcela da população ao 

mercado de consumo”. Nesse contexto, surge o rock nacional e o Brasil passa a ser incluído 

nas rotas de shows internacionais. A música, os quadrinhos e outras formas de arte 

expressariam sua insatisfação diante das condições políticas e econômicas da década de 

19805. Emergem daí também as novas “tribos urbanas”, compostas por jovens como os punks, 

heavys, hip-hops etc. 

Desse momento em diante, as editoras passaram a produzir revistas voltadas para o 

público jovem e o mercado tomou para si alguns dos jovens quadrinistas que tinham iniciado 

suas carreiras em produções alternativas nos anos 1970. É significativo o comentário de Silva 

(2002, p. 26) a respeito desse momento do mercado editorial brasileiro: “Essa é uma fase em 

que houve amadurecimento do mercado e de seus autores. Diluiu-se a oposição entre o que é 

“alternativo” e o que é “consumível”, ou esses dois elementos se fundiram”. Assim, a 

liberdade para criar, característica das produções alternativas e dos fanzines, foi aliada a certas 

exigências da preocupação editorial. 

Esse é o contexto do surgimento, a partir dos anos 1980, de diversas revistas ligadas à 

proposta dos quadrinhos underground, ou udigrudi. Destacam-se, entre elas, Udigrudi, 

Porrada!, Nocaute, Tralha, Animal, R.D.P comix e outras de autores que podemos vincular ao 

underground nacional como Geraldão, de Glauco, Chiclete com Banana, de Angeli, e a 

Piratas do Tietê, de Laerte. O udigrudi, assim como o underground nos EUA, se constituiu a 

partir do movimento de contracultura e contribuiu para a estabilização e para o crescimento 

do mercado adulto de quadrinhos brasileiros. 

É importante destacar que as HQs do udigrudi foram caracterizadas, sobretudo, pelo 

humor. Por meio do humor e de um estilo cartunesco, o udigrudi criticou os costumes da 

                                                 

5 Na década de 1980, a contracultura foi ressignificada, confrontando a cultura oficial, política e esteticamente, 
com formas mais agressivas e radicais. 
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sociedade brasileira dos anos 1980. Silva (2002, p. 26) classifica as HQs desse período como 

“[…] um tipo de comédia dos costumes”. Para o autor,  

 

Os autores vão se valer do humor como uma das armas mais eficazes para criticar os 
aspectos da realidade social que os desagradam. Seu universo de referência para a 
elaboração de suas fantasias é a experiência do cotidiano urbano. Suas personagens 
representam pessoas que se encontram no dia-a-dia de um grande centro urbano 
(SILVA, 2002, p. 29) 
 

Uma das revistas mais importantes foi a Circo (FIGURA 8), fundada por Antônio 

Mendes Neto, conhecido por Toninho Mendes, editor que ajudou a impulsionar os quadrinhos 

underground e adultos no Brasil. A revista publicava autores internacionais como Crumb e 

nacionais, como os já citados Laerte, Angeli, Glauco e Luis Gê. Silva (2002) destaca a 

importância da seção de cartas dessa revista, que publicava nomes e endereços de fanzines6, 

incentivando a produção de quadrinhos fora do circuito comercial. 

 

             Figura 8 – Capa da revista Circo 

 
             Fonte: COUTINHO; MENDES, 1986. 
 

                                                 

6 O fanzine é uma publicação alternativa e amadora, geralmente de pequena tiragem e impressa artesanalmente. 
É editado e produzido por indivíduos, grupos ou fã-clubes de determinada arte, personagem, personalidade, 
hobby ou gênero de expressão artística, para um público dirigido e abordando, quase sempre, um único tema. 
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Logo após concluir a Faculdade de Belas Artes (SP), em 1985, Mutarelli decide entrar 

para o mercado nacional de HQs (PAZ, 1998; MUTARELLI, 2008). Como o mercado de 

quadrinhos da década de 1980 era constituído por títulos que privilegiavam o gênero 

humorístico, Mutarelli decide seguir essa tendência. Segundo o quadrinista (1998, p. 9), “Eu 

insisti no humor porque o ‘mundo trata melhor quem ri’ e também por ser uma imposição de 

mercado”. Porém, nenhuma editora se interessou em publicar essas histórias. Assim, apenas 

em 1988, por meio da editora Pro-C, do cartunista Francisco Marcatti, o autor conseguiu 

publicar o fanzine Over-12. Mais tarde, em 1989, Mutarelli lançou o fanzine Solúvel pela 

mesma editora (MUTARELLI, 1998, p. 10). 

Do underground, no entanto, tanto na versão norte-americana quanto na brasileira, 

Mutarelli mantêm o estilo “sujo” e “mal-acabado”. Como observa Paz (2008, p. 132), “O 

traço sujo, as imagens grotescas e ‘feias’ fazem parte da contestação dos valores sociais 

vigentes (beleza, proporção, limpeza)”. 

Graças a esses fanzines, o autor teve contato com os editores da revista Animal, para a 

qual produziu histórias curtas, encartadas na revista como suplemento. Assim, a história Rattu 

foi à primeira história de Mutarelli a ser publicada em uma revista de circulação nacional, no 

suplemento Mau da revista Animal nº 4 (MUTARELLI, 1998, p. 10). Mutarelli também 

participou das revistas Tralha, Porrada e Mil Perigos.  

Pode-se afirmar que, em várias histórias dessa primeira fase, marcada por fanzines, é 

possível entrever alguns reflexos do conceito de grotesco na estranheza e na deformidade das 

histórias e dos personagens, temática que dominaria seus primeiros álbuns. Nesse viés, na 

história O Cãoziño sem Pernas apareceria “o tema da mutilação e deformação que será muito 

utilizado em seus trabalhos futuros” (PAZ, 2008 p. 133). Além disso, outras características 

encontradas são: o rebaixamento de ideais, na sátira de O pequeno Príncipe; a deformação, no 

gato siamês de Rattu; além das imagens do banquete em Quando todos se encontram 

(FIGURA 9), uma representação paródica de personagens como Betty Boop, Popeye e a A 

turma da Mônica, em uma grotesca “Santa Ceia”. Nesta última história, Paz (2008, p. 135) 

observa “o estilo de desenho que definiria a linha a ser seguida na produção” dos álbuns de 

Mutarelli; o desenho de composição intrincada, cheio de elementos e com diferentes texturas 

caracterizaria o tom sombrio assumido em seus álbuns posteriores, assim como em outras 

histórias curtas. 
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Figura 9 – Quando todos se encontram 

 
Fonte: MUTARELLI, 1998, p. 62. 

 

Paralelamente, grandes editoras como Abril e Globo voltaram-se para os quadrinhos 

com material importado, principalmente HQs de super-heróis. Nesse sentido, “A entrada 

dessas novas editoras no mercado segmentou o público, determinando a diminuição de 

exemplares vendidos de cada uma das revistas nacionais” (SILVA, 2002, p. 28). Entrementes, 

apesar dessa segmentação, publicações alternativas como a Circo haviam criado um público 

que se manteve fiel. 

De acordo com Luyten (1985), a preocupação em buscar novos mercados de 

quadrinhos ocorria também na produção dos anos 1980, na América do Norte. Voltada para as 

minisséries, a produção desse período representou uma nova fase das HQs. Mesmo os 

quadrinhos de super-heróis foram criados com outras preocupações, com textos mais extensos 

e elaborados. A narrativa das histórias também passou por mudanças, tanto em relação ao 

conteúdo quanto ao estilo, com personagens cada vez mais humanizados. 

Por outro lado, segundo Howe (2013), já em meados dos anos 1970, a editora DC, 

impulsionada pela competição com a Marvel, contratou Denny O’ Neil e Neal Adams, autores 

que imprimiram um caráter realista e adulto ao personagem Batman. Posteriormente, em 

1986, Frank Miller aprofundaria essa visão na minissérie Batman – O cavaleiro das Trevas.  

Na década de 1990, as políticas neoliberais7 renovaram a agressividade econômica no 

                                                 

7 Almeida (2009, p. 52) define o neoliberalismo como uma ideologia, uma forma de ver o mundo, “ligada às 
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Brasil, assim como em outros países em desenvolvimento, gerando instabilidades e crises. 

Como medida econômica, o presidente Fernando Collor promoveu o confisco das cadernetas 

de poupança dos brasileiros, bem como o fim de estatais, o aumento na tributação e os cortes 

no serviço público. Sodré (2002, p. 138) percebe na representação midiática da cultura de 

massa brasileira referente ao período em que Collor permaneceu no poder como tipicamente 

grotesca:  

 

(...) todo o episódio da eleição e curta permanência no poder do presidente Fernando 
Collor é permeado por claro rebaixamento de padrões de estética pública e de 
comportamento pessoal. O apelo latente à animalidade – presente na constante 
invocação da força corporal – para resolver problemas nacionais, como a inflação, 
corrupção, etc., e a exibição “brega” de façanhas esportivas, querelas familiares e 
anacrônicas atitudes de corte imperial concorriam para a tipificação de um grotesco 
atuado. 

 

A crise econômica da década de 1990 levou muitas editoras de quadrinhos nacionais à 

falência. O mercado de quadrinhos passou a ser majoritariamente dominado pelas editoras 

Abril e Globo, com títulos que priorizavam os quadrinhos norte-americanos do gênero super-

herói. Diferente dos quadrinhos que eram publicados regularmente, as editoras majoritárias 

continuaram utilizando material importado para testar obras direcionadas a um público adulto, 

as já mencionadas graphic novels, a exemplo de Batman – O cavaleiro das Trevas, de Miller, 

publicada no Brasil pela Editora Abril, em 1987. Em 1996, a Editora Globo publicaria Sin 

City, também de Miller. 

Enfim, é nesse contexto que Mutarelli desponta como um importante nome das HQs 

alternativas brasileiras. Pode-se dizer que suas graphic novels compartilham da mesma visão 

de mundo romântica que influenciou os movimentos contraculturais e os comix, bem como a 

sua versão brasileira, o udigrudi. Assim como nas manifestações do underground, o 

romantismo de Mutarelli o aproxima da crítica que acompanha o desenvolvimento da 

sociedade capitalista moderna. Nas HQs, essa crítica pode ser observada em tramas e 

personagens marcados pelo repúdio à realidade social. No entanto, Mutarelli se distingue de 

seus contemporâneos brasileiros ao se afastar do humor. As narrativas ficcionais produzidas 

pelo quadrinista criam uma estética que enfatiza um olhar melancólico e grotesco. A 

melancolia obscurece o elemento utópico da revolta, que ainda assim se faz presente em 

                                                                                                                                                         

formas mais reacionárias e conservadoras de pensamento.” De acordo com o autor, as três escolas que 
representam este tipo de pensamento são: a Escola Austríaca, representada por F. A Hayek; a Escola de Chicago, 
representada pelo monetarista Milton Friedman; e a Escola de Virgínia, a Escola da Escolha pública (Public 
Choice), representada por James Buchanan.  
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algumas HQs. 

De acordo com Löwy e Sayre (2015, p. 49), “Todas as articulações da visão do mundo 

podem ter repercussões no nível da forma”. Embora nem todos os aspectos formais das HQs 

possam ser explicados em relação à visão do mundo do autor, certos aspectos da visão 

romântica dialogam com as HQs de Mutarelli e com a estética do grotesco, com a qual se 

prossegue a análise. 
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4 TEORIAS E ELEMENTOS DA ESTÉTICA GROTESCA 

 

4.1 O QUE É O GROTESCO?  

 

A percepção do grotesco enquanto manifestação artística antecede o termo. Segundo 

alguns teóricos, o termo grotesco origina-se da palavra italiana grota, que significa gruta ou 

cova. Assim, o termo remete a uma estranha decoração, em afrescos, encontrada pelos 

renascentistas a partir de 1480, nos escombros do palácio Domus Aurea8. Essa decoração, 

encontrada dentro de uma gruta, apresentava formas estranhas fundindo plantas e animais, 

com características fantasiosas e delirantes.  

Esse estilo de decoração rompia com o formalismo ornamental, em adornos que 

anulavam a seriedade e os tabus da cultura clássica. A mitologia clássica era parodiada em 

visões absurdas ou fantásticas, povoada por seres híbridos, monstros e imagens de erotismo 

perverso, nas quais o termo grotesco era associado ao feio e ao horror provocado pela 

suspensão da ordem natural: 

 

Na palavra grotesco, como designação de uma determinada arte ornamental, 
estimulada pela Antiguidade, havia para a Renascença não apenas algo lúdico e 
alegre, leve e fantasioso, mas, concomitantemente, algo angustiante e sinistro em 
face de um mundo em que as ordenações de nossa realidade estavam suspensas, ou 
seja: a clara separação entre os domínios dos utensílios e dos homens, bem como da 
estática, da simetria, da ordem natural das grandezas (KAYSER, 1986, p. 20). 
 
 

Inspirados por essas imagens, artistas italianos do século XV, como Giovanni da 

Udine, Pinturicchio e Rafael Sanzio começaram a copiar os antigos exemplos romanos, 

integrando o estilo grotesco ao seu próprio trabalho. “Dos mais conhecidos e de maior efeito 

vieram a ser os ornamentos grotescos com que Rafael, por volta de 1515, enfeitou os planos 

das pilastras das loggie papais” (KAYSER, 1986, p. 18). Em seus ornamentos grotescos, 

apareciam gavinhas, plantas misturadas com animais, delicadas linhas verticais suportando 

máscaras ou candelabros e o fato, não menos importante, de estarem anuladas, nessas 

representações, todas as ordens da natureza.  

O grotesco, sendo um termo cujo sentido frequentemente nos escapa, opõe-se ao 

clássico, possui múltiplos significados, de acordo com o contexto histórico e social no qual é 

                                                 

8  Palácio edificado por Nero após o grande incêndio que destruíra parte de Roma no ano de 64 d. C. 
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produzido. Existem muitos grotescos. No entanto, ele é, geralmente, associado ao feio, ao 

cômico, ao baixo e disforme. 

Entre os teóricos que pensaram o grotesco, encontra-se: Victor Hugo (2002) como um 

dos primeiros autores a pensar o grotesco enquanto categoria estética; Wolfgang Kayser, com 

seu grotesco romântico (1986); e o realismo grotesco de Mikhail Bakhtin (1987). Embora 

existam outros estudos e estudiosos, esses são os autores considerados fundamentais, pois 

constituem o cânone que discute as questões levantadas pelas manifestações caracterizadas 

como grotescas. 

Em 1827, na França, Victor Hugo escreve o prefácio da obra Cromwell, intitulado Do 

Grotesco e do Sublime. Neste texto, o autor desenvolve sua teoria sobre a modernidade do 

drama. Considerado uma referência da estética do drama, o prefácio aponta o lugar do 

grotesco e do sublime na arte da modernidade. Hugo critica as regras e técnicas adotadas 

pelos adeptos do classicismo e propõe uma ruptura com esses princípios. Ao mesmo tempo, 

preconiza a mistura de gêneros, a rejeição de regras, a não imitação de modelos, enfim, a 

liberdade na arte. 

Para Hugo (2012, p. 28), o grotesco seria o traço característico da modernidade, ou 

seja, marcaria uma ruptura entre a literatura clássica e a romântica, pois “é da fecunda união 

do tipo grotesco com o tipo sublime que nasce o gênio moderno”. 

Para compreender a estética proposta por Hugo, deve-se considerar a influência do 

cristianismo, visto que essa religião divide o homem em duas partes: a alma e o corpo. Dessa 

duplicidade, entre o perecível e o imortal, surgiu o drama. Essa característica dual, na 

idealização poética de Hugo (2002), traria um olhar muito mais amplo para a sensibilidade 

moderna, capaz de captar a essência da realidade. Nesse sentido, Hugo sintetiza essas ideias 

ao aproximar a religião da realidade e da construção poética: 

 

A poesia nascida do cristianismo, a poesia de nosso tempo é, pois, o drama; o caráter 
do drama é o real; o real resulta da combinação bem natural de dois tipos, o sublime 
e o grotesco, que se cruzam no drama, como se cruzam na vida e na criação. Porque 
a verdadeira poesia, a poesia completa, está na harmonia dos contrários (HUGO, 
2002, p. 46). 

 

Com efeito, o imaginário cristão, como diria Hugo (2002, p. 31), “põe ao redor da 

religião mil superstições originais, ao redor da poesia, mil imaginações pitorescas”. Dele 

derivam os seres bizarros das tradições populares medievais, a figura de Satã com chifres, pés 

de bode e asas de morcego, e as figuras horrendas do inferno cristão, além das formas 

ridículas e burlescas das paródias provenientes da Itália clássica.  
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Hugo aponta a presença do grotesco também na antiguidade, em monstros como a 

hidra, as harpias e os ciclopes. Para o autor (2002, p. 30), entretanto, “O grotesco antigo é 

tímido” se comparado ao papel ocupado pelo grotesco no pensamento moderno. Apesar disso, 

não se pode considerar que a antiguidade pensava nesses monstros mitológicos como 

grotescos, uma vez que o termo só passou a ser utilizado no século XV. 

Na perspectiva de Hugo, o grotesco seria o polo oposto ao sublime. Desse modo, o 

grotesco e o sublime se combinariam no drama, entendido como a essência do real. Logo, é 

pela harmonia dos contrários que se daria a criação poética, na qual “(...) o feio existe ao lado 

do belo, o disforme perto do gracioso, o grotesco no reverso do sublime, o mal com o bem, a 

sombra com a luz" (HUGO, 2002, p. 26). 

Assim sendo, a poética do drama defendida por Hugo (2002) propõe complexas 

relações em um jogo entre o grotesco e o sublime, no contraste e na mistura desses gêneros 

assim como no apagamento das fronteiras entre a comédia e a tragédia, a fim de evitar uma 

construção caricata da realidade. 

O feio e o disforme seriam as principais características do grotesco de Hugo. Esses, no 

que lhes concerne, sempre se apresentariam sob aspectos novos, seja no ridículo ou no 

monstruoso. Em vista disso, parece oportuna a observação de Kayser (1986, p. 59) a respeito 

do grotesco de Hugo: “o ponto decisivo está no monstruoso e no horripilante”. 

Entretanto, deve-se concordar com a opinião de Kayser (1986) quando o autor afirma 

que não se pode rotular de grotesco uma figura individual somente a partir da forma exterior 

de aparência disforme. É necessário, antes, entender o grotesco em suas relações, como parte 

de um contexto. Kayser (1986, p. 60) destaca que “Somente nesta conexão, como parte de 

uma estrutura e portadora de um conteúdo, tal forma individual adquire valor expressivo e se 

enquadra no ‘grotesco’”. Em outras palavras, o monstruoso, sozinho, não se configura como 

grotesco. A monstruosidade de Quasímodo em Notre Dame, ou de Gwinplaine em O Homem 

que ri, ambos de Hugo, torna-se grotesca em decorrência do contraste entre a feiura exterior e 

a sublimidade de sua alma.      

Embora em alguns momentos o conceito de grotesco pareça se diluir em Hugo (2002), 

essa maneira de pensar não lhe é estranha, o que pode ser percebido no já citado nexo entre o 

sublime e o grotesco. É em sua oposição ao sublime, na relação de contraste, que o grotesco 

adquire toda sua profundidade. Apesar disso, Kayser (1986, p. 61) adverte que “Nenhum 

elemento sublime em si, ou grotesco em si, é unido num todo ‘belo’ ou ‘dramático’, pois o 

grotesco é justamente contraste indissolúvel, sinistro, o que-não-deveria-existir”.  
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Kayser (1986) considera “apreensível” a proximidade do grotesco de Hugo (2002) 

com o cômico. Pois o cômico, para o autor, anularia a grandeza do grotesco, tornando-o 

inócuo, fora do lugar. Longe de provocar o riso, o grotesco estaria associado ao “terrível” e ao 

“abismal”. 

Kayser (1986) foi o primeiro estudioso a dedicar uma obra exclusivamente ao 

grotesco. Seu livro O grotesco, publicado em 1957, busca oferecer uma definição para essa 

categoria estética e, ao mesmo tempo, sugerir, brevemente, a história do termo a partir do 

século XV até o momento de sua publicação. 

Segundo o autor (1986), sua curiosidade em relação ao grotesco teve início na ocasião 

de sua primeira visita ao Museu do Prado, quinze anos antes da publicação do livro. Uma 

inquietação tomava conta de Kayser sempre que observava os quadros de Velásquez, Goya, 

Bosch e Bruegel. Assim, o autor (1986, p. 16) aponta os indícios do que entende por grotesco, 

isto é, identifica a impressão provocada por essas obras com o “lúgubre, noturno e abismal, 

diante do qual nos assustamos e nos sentimos atônitos, como se o chão nos fugisse debaixo 

dos pés”. Algumas obras literárias também produziriam o mesmo efeito. 

Para Kayser, o grotesco se revela por meio de um estranhamento em relação ao nosso 

mundo. Este, por sua vez, torna-se um “mundo alheado”, no qual aparecem imagens que 

provocam horror e aversão. São imagens de um “mundo desumano do noturno e do abismal” 

(KAYSER, 1986, p. 60). Kayser (1986) associa as manifestações do grotesco ao estranho, ao 

fantasmagórico, ao inquietante e a uma súbita falta de ordem no mundo. “É o nosso mundo 

que se converte repentinamente no mundo dos outros” (BAKHTIN, 1987, p. 42).  

Como se pode perceber, o ponto decisivo no grotesco de Kayser diz respeito à 

alienação do homem em relação ao mundo e a si mesmo. Essa é à base do estranhamento. 

Assim, o eu encontra-se alienado por uma força indeterminada, que lhe é estranha, um 

“sinistro (id) que pode irromper e alienar” (KAYSER, 1986, p. 97). É essa percepção do 

grotesco, profundamente estranha à experiência cotidiana e familiar, que o autor aponta nos 

homens mascarados de Ensor ou na representação da loucura, “em que o elemento humano 

aparece transformado em algo sinistro” (KAYSER, 1986, p. 159).  

De certa forma, o ponto de vista de Kayser (1986, p. 160) aproxima o grotesco do 

sonho, pois “o mundo estranhado surge ante o olhar do sonhador, quer no sonho desperto, 

quer na visão crepuscular da transição”. É a partir da perspectiva do sonho que o mundo se 

coloca como alheado, estranho. Assim, o sonho suspende a orientação podendo fazer com que 

o mundo pareça absurdo.  
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Nessa lógica, duas formas de grotesco, à primeira vista, se destacam no grotesco 

romântico de Kayser: o grotesco fantástico, com seus domínios oníricos; e o grotesco satírico 

e sua profusão de máscaras. Em ambos os casos se observa um mundo que se tornou estranho, 

alheado. O conhecido e o familiar, de repente, tornam-se sinistros e ameaçadores; a nossa 

orientação do mundo falha, misturam-se os domínios, perde-se a identidade e a ordem 

histórica. Aparece “a mistura do animalesco e do humano, o monstruoso como a característica 

mais importante do grotesco” (KAYSER, 1986, p. 24). Esse monstruoso pode se manifestar 

na deformidade, na desproporção, na mistura do orgânico entre si ou com o mecânico. 

Além disso, vale à pena mencionar a concepção de riso, tema intrínseco ao grotesco, a 

partir do ponto de vista assumido por Kayser. “O riso provém, desde logo, das antecâmaras 

cômicas, caricaturescas. Já misturado com a amargura, assume na passagem para o grotesco, 

traços de gargalhada zombeteira, cínica e, finalmente, satânica” (KAYSER, 1986, p. 160). 

Nessa visão, o riso deriva de uma concepção satírica do mundo. Sendo assim, destaca-se o 

fenômeno em seu polo negativo, ao contrário da noção de riso proposta por Bakhtin (1987), 

integradora e ambivalente. 

Por esse viés, a análise de Kayser é mais psicológica, desenvolvida a partir da 

observação dos quadros de Goya, Velásquez, Bruegel e Bosch, no Museu do Prado. Na 

literatura, o autor (1986) parte do mesmo ponto de vista: o da cultura oficial. Enquanto Kayser 

desenvolve seu grotesco estranho a partir de uma cultura oficial e se detém nos efeitos 

produzidos pelo grotesco nos processos de criação e, principalmente, em sua recepção; 

Bakhtin, por sua vez, destaca o princípio material e corporal, adicionando ao grotesco a 

subcategoria do corpo grotesco, percepção que se faz de um ponto de vista extraoficial, cuja 

origem atribui à cultura popular da Idade Média e do Renascimento.  

No livro, A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento: o Contexto de 

François Rabelais, publicado pela primeira vez na Rússia, em 1965, Bakhtin diverge da 

percepção do grotesco proposta por Kayser. Bakhtin opõe outra percepção do grotesco ao tom 

lúgubre e terrível de Kayser: o realismo grotesco. Trata-se de um ponto de vista marxista, 

ainda que pouco ortodoxo, uma “compreensão espontaneamente materialista e dialética da 

existência” (BAKHTIN, 1987, p. 45). Nessa perspectiva, impregnada de uma visão 

carnavalesca do mundo, o medo é vencido pelo riso, sendo este último considerado um 

aspecto fundamental do grotesco.  

Mas o riso de que nos fala Bakhtin não é o riso negativo e retórico da sátira social do 

século XIX, mas um riso festivo, positivo e integrador. Na cultura cômica popular, o riso tem 

um valor de concepção do mundo, de uma relação sensível com as mudanças históricas e 
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sociais. Deve-se, nesse sentido, ressaltar “a relação essencial do riso festivo com o tempo e a 

alternância das estações” (BAKHTIN, 1987, p. 69-70). 

Cabe sublinhar que o riso na Idade Média e no Renascimento se situava em uma esfera 

extraoficial. “O tom sério exclusivo caracteriza a cultura medieval oficial” (BAKHTIN, 1987, 

p. 63, grifo do autor). Assim, a ideologia dominante era marcada pelo ascetismo e por 

categorias como o pecado, a redenção e o sofrimento, expressas por uma seriedade distinguida 

pelo medo e pela docilidade. O riso, nessas circunstâncias, era reservado para a praça pública, 

durante as festas ou na literatura recreativa. 

Nessa lógica, destaca-se também a importância do carnaval como forma de expressão 

da cultura cômica popular, sendo a carnavalização o seu fundamento. Durante as festividades 

carnavalescas, as diferenças de classe e de hierarquia eram provisoriamente suspensas, o que 

criava um tipo especial de comunicação entre as pessoas eliminando certas regras e tabus 

presentes na vida ordinária.  

O estreitamento do contato entre as pessoas deu origem a uma nova forma de 

comunicação e a novas formas linguísticas, caracterizadas pelo vocabulário da praça pública. 

“A linguagem familiar da praça pública caracterizava-se pelo uso freqüente (sic) de 

grosserias, ou seja, de expressões e palavras injuriosas, às vezes bastante longas e 

complicadas” (BAKHTIN, 1987, p. 15). Assim, as grosserias blasfematórias dirigidas contra 

as divindades tinham papel ambivalente: eram degradantes e simultaneamente renovadoras. 

Dessa forma, os palavrões se renovavam, proporcionando liberdade e percepção de outro 

aspecto do mundo que não o oficial: o cômico. 

Nesse sentido, o banimento do riso da Igreja, dos ritos e do cerimonial oficiais 

contribuiu para a excepcional liberdade exercida nas “festas dos loucos”, comemorada no dia 

de Santo Estevão. Bakhtin (1987, p. 64) descreve o grotesco da festividade, que ainda era 

celebrada nas igrejas no início da Idade Média: 

 

Quase todos os ritos da festa dos loucos são degradações grotescas dos diferentes 
ritos e símbolos religiosos transpostos para o plano material e corporal: glutonaria e 
embriaguez sobre o próprio altar, gestos obscenos, desnudamentos etc. 
 

Essas degradações, imersas no ambiente do carnaval, assumem um caráter 

ambivalente e regenerador. Sua característica marcante seria o rebaixamento do elevado, ou 

seja, os ritos paródicos transferiam ao plano material e corporal tudo aquilo considerado ideal, 

espiritual e abstrato.  
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Nessa perspectiva, a literatura cômica recreativa da Idade Média estaria repleta dessa 

forma de ambivalência regeneradora. Um dos exemplos mais antigos e típicos da literatura 

cômica medieval é A ceia de Ciprião (Coena Cypriani), que parodiava toda a Sagrada 

Escritura travestindo-a de um espírito carnavalesco. Outro exemplo é o Vergilius Maro 

grammaticus, tratado semiparódico sobre a gramática latina, além das liturgias paródicas 

como a Liturgia dos beberrões, dos jogadores e os testamentos paródicos, como o Testamento 

do porco e o Testamento do Burro.  

Assim, a paródia degradava ao aproximar ideias elevadas ou sagradas do princípio 

material e corporal. “Degradar significa entrar em comunhão com a vida da parte inferior do 

corpo, a do ventre e dos órgãos genitais, e, portanto, com atos como o coito, a concepção, a 

gravidez, o parto, a absorção de alimentos e a satisfação de necessidades naturais” 

(BAKHTIN, 1987, p. 19).   

Considera-se a importância das imagens do banquete no sistema de imagens 

rabelaisiano destacado por Bakhtin. São imagens que tendem à abundância e à 

universalidade, a um hiperbolismo positivo (BAKHTIN, 1987, p. 243). Nelas, o comer e o 

beber estão indissoluvelmente ligados ao corpo grotesco, como explica Bakhtin (1987, p. 

245): 

 

O comer e o beber são uma das manifestações mais importantes do corpo grotesco. 
As características especiais desse corpo são que ele é aberto, inacabado, em 
interação com o mundo. É no comer que essas particularidades se manifestam da 
maneira mais tangível e mais concreta: o corpo escapa às suas fronteiras, ele engole, 
devora, despedaça o mundo, fá-lo entrar dentro de si, enriquece-se e cresce às suas 
custas. O encontro do homem com o mundo que se opera na grande boca aberta que 
mói, corta e mastiga é um dos assuntos mais antigos e mais marcantes do 
pensamento humano. O homem degusta o mundo, sente o gosto do mundo, o 
introduz no seu corpo, faz dele uma parte se si. 
 

Nesse sentido, as imagens do banquete estão atreladas ao carnaval e à festa popular. 

Representam o triunfo da vida sobre a morte, que se dá pelo trabalho. Não há tristeza nessas 

imagens. Como em todo banquete, elas são utópicas, uma celebração da alegria e do corpo, 

que absorve e se renova.  

Na visão de Bakhtin (1987), a imagem grotesca do corpo opõe-se aos cânones 

clássicos de representação. Assim, o estilo grotesco se distingue pelo exagero e pelo 

hiperbolismo, ao contrário da estética regrada e idealista do cânone clássico. Sendo assim, o 

realismo ignora a superfície que fecha e delimita o corpo. 

No realismo grotesco, cada parte do corpo tem uma significação especial, como por 

exemplo, a boca, que pode ser associada às entranhas, e o nariz, ao falo. “Assim a lógica 
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artística da imagem grotesca ignora a superfície do corpo e ocupa-se apenas das saídas, 

excrescências, rebentos e orifícios, isto é, unicamente daquilo que faz atravessar os limites do 

corpo e introduz ao fundo desse corpo.” (BAKHTIN, 1987, p. 277). 

 Nesse sistema, “o corpo grotesco é cósmico e universal” (BAKHTIN, 1987, p. 278), e 

contém os elementos do cosmos: terra, água, fogo, ar. “A matéria fecal e a urina personificam 

a matéria, o mundo, os elementos cósmicos” (BAKHTIN, 1987, p. 293), que rebaixam e 

renovam transformando o medo em riso.  

Bakhtin (1987) entende o grotesco numa perspectiva de classe, que tensiona valores e 

conflitos sociais. Essa percepção estaria associada ao lugar social de uma cultura popular e 

seria uma resposta desta última a uma cultura aristocrática. É esse ponto de vista que orienta a 

inversão topográfica própria do realismo grotesco, assim como as imprecações e injúrias. Elas 

destronam, substituem o alto pelo baixo, o rei pelo bufão. Para o autor, o grotesco estaria 

associado ao carnavalesco e ao corpo, tendo o riso como expressão de uma concepção de 

mundo positiva e integradora. Bakhtin (1987) elege as figuras de terracota de Kertch como a 

personificação de sua teoria. São imagens que representam velhas grávidas, ambivalentes: a 

morte que dá à luz. 

A análise de Bakhtin (1987) foca-se principalmente na literatura. Desse modo, de seu 

grotesco realista, destacam-se os seguintes elementos: (1) o riso como característica marcante; 

(2) a ambivalência; (3) a inversão topográfica; (4) o rebaixamento do elevado; (5) o princípio 

corporal e material; (6) a degradação do sublime pelo baixo corporal. Não se pode excluir 

dessa lista certos processos corporais já destacados por Bakhtin (1987) como a morte, a 

velhice, a doença e a reprodução. 

Além disso, o grotesco de Bakhtin serve para analisar os períodos anteriores ao 

Romantismo, como a fase arcaica, antiga, a Idade Média e o Renascimento, contudo, afasta-se 

das estruturas sociais e mentais que possibilitariam a compreensão de uma visão de mundo 

mais contemporânea, como a de Mutarelli.  

Sendo assim, para prosseguir a respeito de como o grotesco se constitui a partir da 

modernidade, deve-se, antes, entender essa última no que tange a sua capacidade de organizar 

e dar sentido à vida das pessoas. 

Na introdução de Tudo o que é sólido desmancha no ar, Marshall Berman (1986, p. 

15) define a modernidade como uma “experiência de tempo e espaço, de si mesmo e dos 

outros, das possibilidades e perigos da vida”. Essa experiência, compartilhada por homens e 

mulheres do mundo todo, se dá num ambiente marcado pela contradição, pelo paradoxo. De 
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um lado, a modernidade se apresenta como possibilidade de transformação, crescimento; do 

outro, como ameaça de destruição de tudo o que temos, sabemos e somos. 

Entendida como uma experiência histórica de transformação material do espaço e da 

paisagem, com engenhos a vapor, fábricas automatizadas, ferrovias etc., a modernidade, no 

dizer de Berman (1986), apresenta-se como um espaço de aventura e possibilidades. A cidade 

seria o espaço privilegiado da experiência moderna. Nesse sentido, os modernistas, sobretudo 

no século XIX, criticaram esse ambiente, mas foram sensíveis a novas possibilidades, 

sobretudo ao grotesco. As transformações radicais proporcionadas pela modernidade na 

organização social e no espaço urbano dialogam com criações marcadas pela estética 

grotesca.  

   É certo afirmar que o grotesco não só fez parte da modernidade como se tornou um 

indício de sua concepção enquanto tal. Conforme Eco (2007, p. 333), “diante do choque da 

cidade industrial, artistas como Doré e escritores que vão de Dickens, Poe, Wilde, Zola a 

London e Eliot irão fornecer uma assustadora representação da indigência do progresso”. 

Pode-se dizer que a experiência da modernidade está associada ao desenvolvimento de 

uma sensibilidade específica, matizada por uma visão romântica, que marca tanto o grotesco 

quanto o objeto de estudos desta pesquisa. Essa sensibilidade, como vimos no segundo 

capítulo, busca se contrapor a certos valores da moderna sociedade capitalista e, de certa 

forma, aproxima-se de Kayser ao evocar a imagem grotesca de um mundo disforme e sem 

sentido. 

Para Kayser (1986), o grotesco é uma percepção que irrompe de forma repentina e 

revela um lado terrível e perturbador da existência. A noção de estranho de Kayser aproxima-

se muito do unheimlich freudiano. Assim como no inquietante descrito por Freud, o grotesco 

aparece como o retorno do recalcado, que provoca angústia e horror. 

Em ensaio intitulado Das Unheimlich, de 1919, a partir do conto O homem da areia, 

E. T. A. Hoffmann, Freud buscou entender a gênese do estranho, ou do inquietante. 

Analisando o significado da palavra unheimlich, Freud (2010) percebeu o estranho como algo, 

concomitantemente, assustador e familiar. Para explicar como algo assustador pode ser 

familiar, Freud parte do significado ambíguo da palavra heimlich, ou familiar, para mostrar 

que ela está contida em seu oposto, ou seja, no unheimlich, no estranho. Assim, o “unheimlich 

não é realmente algo novo ou alheio, mas algo há muito familiar à psique, que apenas 

mediante o processo da repressão alheou-se dela” (FREUD, 2010, p. 360). O autor sintetiza o 

conceito citando Schelling: “Unheimlich seria tudo o que deveria permanecer secreto, oculto, 

mas apareceu” (FREUD, 2010, p. 338).  



51 

Quando se subverte o princípio do recalque, o que deveria permanecer oculto, 

escondido, retorna como uma experiência intensificada potencializando o sentimento de 

estranhamento. É nessa perspectiva que o grotesco estranho de Kayser (1986) se apresenta 

para a consciência como um fato bruto e disforme, transformando o mundo familiar no mundo 

dos “outros”. A mesma lógica serve de argumento para Peter Stallybrass e Allon White, em 

The Politics and Poetics os Transgression, sobre a relação entre o grotesco e a dimensão 

cultural e coletiva do recalque: “o grotesco retorna como o conteúdo reprimido do 

inconsciente político, como aqueles conteúdos culturais ocultos que por sua abjeção 

consolidaram a identidade cultural burguesa” (citado por RUSSO, 2000, p. 21). 

Kayser (1986) também oferece outros termos recorrentes a respeito de sua percepção 

do grotesco. De forma resumida, destacam-se: (1) a suspensão da ordem natural; (2) o 

elemento abismal; (3) o mundo alheado; (4) o absurdo e o sinistro (id); (5) a mistura do 

animalesco com o humano; (6) a mistura do orgânico entre si ou com o mecânico; (7) o 

oposto ao clássico, o não-natural; (8) o-que-não-devia-existir; (9) o perturbador e o 

monstruoso; (10) o tragicômico; (11) o fantástico, ligado ao onírico; (12) o satírico, associado 

ao uso de máscaras; (13) o alheamento do humano, pelo elemento demoníaco ou pelo 

automatismo; (14) o riso, que se torna grotesco quando associado ao horror (gargalhada 

satânica). Kayser (1986), no entanto, desconsidera as condições históricas implicadas na visão 

romântica do grotesco preconizada por ele.  

Por outro lado, Löwy e Sayre (2015) permitem compreender as bases históricas 

vinculadas à sensibilidade romântica, que ainda se considera presente no século XX. Esta, na 

visão do autores, tem seu fundamento na oposição à modernidade e ao capitalismo industrial. 

O repúdio à realidade (LÖWY; SAYRE, 2015, grifo dos autores), tratada pelos românticos 

de forma vaga e indeterminada, é o repúdio ao sistema da moderna civilização capitalista. De 

acordo com os autores, a visão de mundo romântica é composta pelo “Repúdio à realidade 

social atual, experiência de perda, nostalgia melancólica e procura do que foi perdido” 

(LÖWY, SAYRE, 2015, p. 47). Assim, eles descrevem as características da moderna 

sociedade capitalista que se constituem como antítese do pensamento romântico: 

 

Esse sistema socioeconômico é caracterizado por diversos aspectos: a 
industrialização, o desenvolvimento rápido e conjugado da ciência e da tecnologia 
(traço que define a modernidade, de acordo com o Petit Robert), a hegemonia do 
mercado, a propriedade privada dos meios de produção, a reprodução ampliada do 
capital, o trabalho “livre”, uma divisão intensificada do trabalho. E, em torno dele, 
desenvolvem-se fenômenos de “civilização” inteiramente ligados a ele: a 
racionalização, a burocratização, a predominância das “relações secundárias 
(Cooley) na vida social, a urbanização, a secularização, a “reificação”. Essa 
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totalidade, da qual o capitalismo enquanto modo de relações de produção é o 
principal unificador e gerador, mas que é rica em ramificações, que constitui a 
“modernidade” (LÖWY; SAYRE, 2015, p. 40, grifos dos autores). 
 

O sentimento de melancolia advém da perda da subjetividade individual. 

Contraditoriamente, a mesma sociedade moderna capitalista que contribuiu para o 

desenvolvimento dessa subjetividade também produziu a reificação do indivíduo, que acabou 

por revoltar-se contra ela. Por isso, “o romantismo representa a revolta da subjetividade e da 

afetividade reprimidas, canalizadas e deformadas” (LÖWY; SAYRE, 2015, p. 47), e se coloca 

como uma crítica a esta sociedade. Löwy e Sayre (2015) defendem que a crítica romântica da 

modernidade consiste em cinco pontos principais: (1) o desencantamento do mundo; (2) a 

quantificação do mundo; (3) a mecanização do mundo; (4) a abstração racionalista; (5) e a 

dissolução dos vínculos sociais. 

Voltando à teoria do grotesco de Kayser (1986), busca-se aproximá-la da crítica 

romântica a fim de entender ambas como complementares, não excludentes, o que permite, 

em parte, dissipar o tom lúgubre e estranho adotado pelo teórico alemão. Além disso, procura-

se estabelecer um diálogo entre as formas estéticas e a natureza crítica do romantismo. Com 

efeito, muitos aspectos do grotesco apontados por Kayser dialogam com a crítica romântica 

da modernidade. Por exemplo, tanto a crítica quanto o grotesco apontam para o alheamento 

do humano, a mecanização e a reificação. A plasmação grotesca é constituída pelos mesmos 

sintomas sociais que caracterizam a crítica romântica. A partir dessa perspectiva, entende-se 

que o grotesco se configura, também, como crítica da modernidade, associada aos sentimentos 

de revolta e melancolia.   

 Até aqui, abordou-se as principais teorias e ideias acerca do grotesco. Daqui por 

diante, há que se observar suas diversas manifestações, nas artes visuais e na literatura. 

 

4.2 O GROTESCO NAS ARTES VISUAIS 

 

 A tarefa de dedicar-se a escrever a história do grotesco nas artes visuais seria 

impossível. Em parte, isso se deve à imensa quantidade de obras produzidas até hoje com as 

características que se acabou de comentar. Porém, para compreender e suscitar o debate sobre 

o grotesco nas artes visuais, considera-se a necessidade de exemplificar a fim de identificar e 

demonstrar como essa categoria estética se estrutura nesse âmbito.  

Nesse sentido, é interessante notar que a percepção a respeito do grotesco se deu, 

primeiramente, por meio das artes visuais. Foi graças aos afrescos encontrados em Roma, 
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pelos renascentistas do século XV, que o grotesco passou a ser percebido como uma forma de 

manifestação artística, copiado por artistas e estudado por críticos.  

 Contudo, ao passo que os artistas tiveram uma boa recepção do estilo decorativo que 

se apresentava como uma novidade estética, outros condenaram a nova moda, considerando-a 

bárbara. Entre eles estava Vitrúvio.  

Baseado no critério da verdade natural, o arquiteto criticava o novo estilo. Para ele, 

aqueles ornamentos, tidos como grotescos, anulavam todas as ordens da natureza. No 

fragmento gravado em cobre concebido por Agostino Veneziano (FIGURA 10), pode se 

perceber os elementos fantásticos do tipo de ornamentação grotesca condenada por Vitrúvio: 

corpos humanos misturam-se a formas de animais e plantas, proporções aparecem distorcidas 

e quebra-se a noção de simetria. 

 

Figura 10 – Grotesco de Agostino Veneziano 

 
Fonte: KAYSER, 1986, p. 19. 
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Segundo Kayser (1986), a partir do século XVI, partindo da Itália, o grotesco atinge os 

países transalpinos em todas as formas vitais de ornamentação, como no desenho, pintura, 

gravura etc. “Encontramo-lo na arte da imprensa tanto quanto em superfícies pintadas, como 

parte da arquitetura, assim como em utensílios e jóias (sic)” (KAYSER, 1986, p. 20). 

Do século XVI até o século XVIII, o grotesco sofreu diversas mesclas e 

transformações aliando-se ao arabesco ou constituindo-se como grotesco de cabeleira e 

grotesco cartilaginoso, sendo este último cultivado, principalmente, na Alemanha. Na Figura 

11, tem-se um exemplo do grotesco cartilaginoso em que cabeças, desfiguradas, se misturam 

ou interpenetram de maneira fantástica. 

 

Figura 11 – Grotesco cartilaginoso de Keller 

 
Fonte: KAYSER, 1986, p. 23. 

 

Outro ponto importante apontado por Kayser (1986) refere-se ao caráter onírico do 

grotesco, bastante condenado por críticos que designavam essas produções como “sonhos de 

pintores”. No século XVIII, assim como na renascença, predominava entre os críticos a noção 

de arte como mimesis, logo, é dessa ideia que surge a estranheza em relação ao “monstruoso, 

constituído justamente da mistura dos domínios, assim como, concomitantemente, o 

desordenado e desproporcional” (KAYSER, 1986, p. 24). 

No século XVIII, o conceito grotesco passa por uma ampliação. A discussão não mais 

se limita ao grotesco enquanto arte ornamental. O problema, então, passa a ser o da 
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caricatura9 enquanto categoria estética que, posteriormente, foi associada ao grotesco. Apesar 

de constituir-se como “uma autêntica força plasmadora da arte” (KAYSER, 1986, p. 30), a 

caricatura distorcia a realidade, intensificando a desproporção e a feiura, o que abalava as 

reflexões sobre a arte de então, baseadas na beleza e na representação da natureza. 

Nesse sentido, os desenhos de Jacques Callot (FIGURA 12) seriam os mais próximos 

do grotesco. No espírito da Commedia dell’arte, o artista intensificava o elemento quimérico 

por meio de distorções e exageros e do movimento intrínseco ao seu estilo. Por outro lado, 

Eco (2007) também chama a atenção para certos “retratos grotescos de Leonardo”. 

Diferentemente da ideia moderna de caricatura, “Leonardo ‘inventava’ tipos, assim como 

eram representados, no passado, os seres já disformes por definição, como silenos, diabos ou 

aldeões” (ECO, 2007, p. 152). 

 

Figura 12 – Balli di Sfessania 

 
Fonte: CALLOT. 1621. Desenho em papel fino. 
 

Ainda no que diz respeito aos esboços fisionômicos de Leonardo, em que aparecem 

faces humanas com traços de macaco, leão e águia, entre outros, Sodré (2002, p. 19) afirma 

que “não se trata aí do mero feio, mas do grotesco, um tipo de criação que se confunde com as 

manifestações fantasiosas da imaginação e quase sempre nos faz rir”.  

                                                 

9 A caricatura moderna, na concepção de Eco (2007), nasce como instrumento polêmico voltado contra uma 
pessoa real ou categoria social reconhecível. Consiste em exagerar aspectos físicos para denunciar defeitos 
morais. 
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Assim, considerando algumas características das caricaturas, tais como a deformidade 

de suas representações, o exagero e o fantástico, os críticos se voltaram para o passado, para o 

chamado Bruegel dos infernos e, antes dele, Hieronymus Bosch. 

As pinturas de Bosch, como, por exemplo, o tríptico O jardim das delícias (FIGURA 

13), mostram paisagens em que o paraíso à direita, o jardim das volúpias ao centro e o inferno 

à esquerda formam um conjunto de elementos heterogêneos no quadro; no detalhe à direita 

Inferno Milenar, observa-se corpos deformados e desproporcionais, peixes voadores e 

homens alados entre outros seres fabulosos. Kayser (1986, p. 34) destaca a impressão grotesca 

que essa composição lhe sugere: “No quadro parece faltar toda e qualquer perspectiva 

emocional, seja a do horror diante do inferno, seja a da compaixão ou da insistente 

admoestação e ensinamento”. 

 

Figura 13 – O Jardim das Delícias 

 
Fonte: Bosch, 1504. Óleo sobre madeira. Exposto no Museu do Prado, em Madrid.  
 

Inspirado em Bosch, de acordo com Kayser (1986), Bruegel pinta visões nas quais “o 

noturno, o inferno e o abismal” irrompem em nosso mundo cotidiano e familiar de um modo 

inexplicável e inapreensível. Contudo, Kayser (1986, p. 40) descreve uma diferença 

fundamental entre os dois pintores: 

 

Em Brueghel, anula-se aquela última substância do mundo abismal na ordem cristã 
do ser. Ele não pinta o inferno cristão, cujos monstros enquanto admoestadores, 
tentadores ou punidores continuam sempre embasados na ordem divina, porém um 
mundo próprio, do noturno e do contra-senso (sic), que não permite ao observador 
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nenhuma interpretação racional ou emocional. A perplexidade do observador é 
correlata àquele traço essencial que se alçou como determinante em todas as 
configurações do grotesco, ou seja, o fato de o próprio plasmador não haver dado 
nenhuma explicação, mas ter deixado que o absurdo permanecesse como absurdo.  
 

Em Bruegel, o mundo de perspectiva grotesca, de um mundo cujo ordenamento foi 

suspenso, aparece plasmado no quadro Gret, a louca (FIGURA 14), no qual uma bruxa traz 

em si uma série de elementos heterogêneos “O ser originariamente demoníaco convertera-se 

àquela altura em personagem de facécias e farsas” (KAYSER, 1986, p. 39). Esses elementos 

constituem um reino do fantasiar horroroso, especial e, em certo sentido, de domínio próprio. 

 

Figura 14 – Gret, A louca 

 
Fonte: BRUEGEK, 1560. Óleo sobre tela. Mayer van den Bergh Museu.  
 

Apesar de o autor admitir a aproximação do grotesco com o caricatural e com a sátira, 

ele acredita que, de alguma forma, o grotesco se distancia dessas manifestações enquanto 

fenômeno. Ainda que com certa relutância, Kayser nos dá uma pista da caracterização 

grotesca: 

 

O mundo do grotesco é o nosso mundo – e não o é. O horror, mesclado ao sorriso, 
tem seu fundamento justamente na experiência de que nosso mundo confiável e 
aparentemente arrimado numa ordem bem firme, se alheia sob a irrupção de poderes 
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abismais, se desarticula nas juntas e nas formas e se dissolve em suas ordenações. 
(KAYSER, 1986, p. 40). 
 

 

No Romantismo, com Goya e Fussili, o grotesco aparece ainda sob esta conceituação. 

Essas características aparecem nas obras de Goya, como em Saturno devorando seus filhos; 

ou, ainda, no ciclo dos Caprichos ou Desastres da Guerra. Em Fussili, no quadro intitulado O 

Pesadelo (FIGURA 15), pode-se observar uma mulher adormecida, com uma estranha 

criatura sobre o peito e um cavalo fantasmagórico como elementos principais. Nota-se, desde 

logo, nesta obra, as características fantásticas que dissolvem a ordem do mundo, como propõe 

Kayser (1986), além de outros elementos como o cômico ao lado do terrível e do monstruoso. 

 

Figura 15 – O pesadelo 

 
Fonte: FUSSILI, 1802. Óleo sobre tela. Museu 
Goethe, em Frankfurt. 

 

Segundo Thiane Nunes, o quadro O Pesadelo estaria associado à lenda do Incubus, 

uma figura demoníaca e vampiresca, que suga a energia vital das mulheres enquanto as 

possui. Sua contraparte feminina seria o Succubus, que atacaria os homens do mesmo modo. 

Sobre a origem dessas lendas, Nunes (2002, p. 51) esclarece que: 

 

O Incubus parece ter se originado da antiga prática de incubação, onde uma pessoa 
ia ao templo de uma divindade e lá repousava. No decurso da noite teria um contato 
com a divindade, muitas vezes envolvendo relações sexuais, na forma de sonho ou 
com um dos representantes da divindade, bem humano. 
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O advento do cristianismo teria transformado antigas divindades pagãs em seres 

demoníacos. Conforme Eco (2007, p. 185), depois do Anticristo, vigário de Satanás, o 

segundo inimigo do cristianismo “era constituído pelos hereges e uma das armas usadas para 

combatê-los foi sempre a descrição de seus costumes diabólicos”. Logo, a partir desse viés, 

observa-se a necessidade de demonizar o inimigo, que sempre foi o Outro, o estrangeiro. 

Pode-se dizer que a pintura romântica de Fussili, com base em Nunes (2002, p. 50), teve 

grande influência de seus estudos de teologia e literatura; noção partilhada, em certo sentido, 

com o “grotesco cristão” (SODRÉ, 2002, p. 43) de Victor Hugo. 

Outro pintor romântico de grande interesse para o estudo do grotesco nas artes 

plásticas é Theodore Géricault (1791-1834). Sua obra prima é o quadro A Barca da Medusa, 

iniciado em 1817. A obra chocou o público por mostrar as consequências de um naufrágio 

que abalou a opinião pública, principalmente pelo abandono da tripulação por parte do 

governo. A situação retratada na obra chocava, inclusive, pelo canibalismo praticado por 

aqueles que buscavam sobreviver, segundo relatos. Não menos impactantes, são os quadros 

intitulados Cabeças Cortadas (FIGURA 16), uma vez que o desmembramento do corpo é um 

tema crucial para o grotesco. 

 

Figura 16 – Cabeças cortadas 

 
Fonte: GERICAULT, 1818. Óleo sobre tela. Museu Goethe em Frankfurt. 

 

No prefácio de seu estudo sobre o grotesco, Kayser (1986, p. 9) comenta a atualidade 

do grotesco evocando as palavras do dramaturgo Dürrenmatt: “Nosso mundo levou 

simultaneamente ao grotesco e à bomba atômica”. Dürrenmatt teria escrito essas palavras 

entre 1956-1957, mas sua opinião sugere uma relação intrínseca entre o grotesco e a guerra. 
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De fato, como se lê em Hobsbawm (2002), “não há como compreender o Breve século XX” 

sem considerar a experiência da guerra, uma vez esse século foi marcado por ela. Nesse 

sentido, Hobsbawm (2002, p. 30) afirma que se “Viveu e pensou em termos de guerra 

mundial, mesmo quando os canhões se calavam e as bombas não explodiam”. A guerra 

produziu corpos grotescos, mutilados e disformes, “(...) o rosto de um mundo sem rosto” 

(KAYZER, 1986, p. 9). 

Nesse sentido, de acordo com Hobsbawm (2002, p. 178), alguns movimentos 

modernistas, já consolidados em 1914, como o Cubismo e o Expressionismo, não só 

anteciparam certas inquietações que culminariam com o colapso da sociedade liberal burguesa 

com a guerra, como expressaram, em movimentos como o Dadaísmo, de 1916, “um 

angustiado mas irônico protesto niilista contra a guerra mundial e a sociedade que a incubara, 

inclusive contra sua arte” (HOBSBAWM, 2002, p. 179). Uma sociedade que, grosso modo, 

pode ser qualificada como grotesca. 

De modo geral, pode-se dizer que, no século XX, há uma enorme profusão de obras 

visuais marcadas pela estética grotesca, fato que pode ser observado nas já citadas vanguardas 

artísticas e em outras como o Futurismo e o Surrealismo. Este último, segundo Kayser (1986), 

se afastaria da estética grotesca. Kayser afirma que ao buscarem inspiração em outra 

realidade, fundada no inconsciente, os surrealistas abandonariam o real, ponto de partida para 

o estranhamento grotesco. Entretanto é possível discordar desse ponto de vista, uma vez que o 

inconsciente é parte da própria realidade, ainda que seja uma hiper-realidade. Portanto, assim 

como ocorre com as outras vanguardas, o Surrealismo se aproximaria intensamente da estética 

grotesca.  

Por outro lado, Kayser (1986) admite a proximidade de alguns artistas ligados ao 

Surrealismo com o grotesco. Assim, em Salvador Dalí, dissolve-se a ordem do tempo, caixas 

saem de dentro dos corpos unindo elementos heterogêneos; em De Chirico (FIGURA 17), 

com sua pintura metafísica, sente-se a estranheza do mundo, no qual manequins e estátuas 

ocupam o lugar de seres humanos e o mecânico e orgânico se fundem em planos de grande 

extensão (KAYSER, 1986, p. 141); enquanto Max Ernest “chega a verdadeiros grotescos da 

natureza, nos quais o reino orgânico é deslocado para o demoníaco” (KAYSER, 1986, p. 

144), assim, seus quadros são tomados de um animismo que invade o reino vegetal, assim 

como ocorria no grotesco ornamental da renascença. 
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Figura 17 – O Grande Metafísico 

 
Fonte: DE CHIRICO, 1917. Coleção particular.  

 

Nunes (2002) também destaca outros dois autores ligados, direta ou indiretamente, ao 

Surrealismo: René Magritte (1898-1967) e Paul Delvaux (1897-1994). Magritte trabalha com 

imagens de significado ambíguo, por meio das quais o observador deve tentar descobrir seu 

significado; já em Delvaux, o grotesco se manifesta na estranheza de suas paisagens e figuras 

femininas. Embora não se considerasse um surrealista, Delvaux foi fortemente influenciado 

por esse movimento.  

Almeida (2012), por sua vez, aproxima o grotesco do Expressionismo por reconhecer 

nesse movimento a presença do disforme e desordenado: “Na forma, podemos pensar no 

fluxo de consciência como indicativo de uma presença do grotesco na vanguarda” 

(ALMEIDA, 2012, p. 36). Com efeito, ao valorizarem aspectos subjetivos e emocionais das 

artes, os artistas expressionistas representaram um aspecto disforme e trágico da realidade. 

Além desses movimentos, o Dadaísmo e o Futurismo também são relacionados ao 

grotesco: 

 

O Dadaísmo é grotesco em sua gênese, afinal o manifesto Dada tem bem 
caracterizado o nonsense e o antirracional em vários trechos, como a clássica 
concepção que Tzara faz do poema. Além dela, temos outro trecho sintomático: 
“Dada existiu sempre. A Santa Virgem já era dadaísta. Dada nunca tem razão. Os 
verdadeiros Dada são contra Dada.” Da mesma maneira o manifesto futurista se 
vincula ao grotesco de maneira direta, como vemos no não menos famoso trecho: 
“Queremos destruir os museus, as bibliotecas, as academias de toda a natureza e 
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combater o moralismo; o feminismo e toda a vileza oportunista e utilitária.” 
(ALMEIDA, 2012, p. 36). 
 

No entanto, muito antes das vanguardas, é no campo das artes gráficas que o grotesco 

se encontra com mais frequência. “Com os jornais e revistas ilustrados, o século XIX cria 

novos estímulos para a sátira política e de classes. A ilustração de obras literárias oferece 

possibilidades ulteriores” (KAYSER, 1986, p. 146). Esse fenômeno demonstra que o grotesco 

não somente ultrapassa as fronteiras entre o erudito e o popular, como também antecede a arte 

erudita: “se aí se abrem os mundos do grotesco, com bastante frequência isto parece 

aditamento do artista gráfico” (KAYSER, 1986, p. 146). De fato, podem ser encontradas 

ilustrações grotescas em obras como Dom Quixote ou nos livros de Dickens.  

Como salienta  Kayser, dois dos maiores mestres do grotesco são os pintores ligados 

as artes gráficas James Ensor e Alfred Kubin. Em Ensor (FIGURA 18), podem ser 

reconhecidos alguns temas familiares do grotesco, como, por exemplo, o alheamento do 

homem, que perde sua individualidade em meio a uma massa turbulenta convertendo-se em 

uma careta, uma máscara. 

 

Figura 18 – A Intriga 

 
Fonte: ENSOR. 1890. Museu Real, Antuérpia. 

 

Alfred Kubin (FIGURA 19), “Plasma um mundo que já se tornou estranho e no qual 

em toda parte se pode entrever algo de sinistro, mas nada disto logrou ainda irromper” 

(KAYSER, 1986, p. 147). Apesar de nem todas as obras de Kubin serem consideradas 

grotescas, Kayser (1986, p. 152) considera esta última “a categoria mais geral para a 

interpretação da obra de Kubin”. Assim, o artista gráfico volta-se para a natureza, 

combinando elementos horripilantes, macabros e caricatos. 
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Figura 19 – A nossa mãe universal 

 
Fonte: GIBSON, 2006, p. 139. 

 

Por sua vez, o artista  Paul Weber constitui-se “principalmente como plasmador do seu 

tempo” (KAYSER, 1986, p. 152). A sátira, nesse caso, aparece como algo abissal. O elemento 

espacial, assim como outros artistas do grotesco, tem uma importância fundamental no efeito 

do conjunto da composição. Na figura 20, intitulada O Rumor, Weber nos mostra uma 

estranha criatura que se arrasta em meio a arranha-céus. A criatura nos lembra, ainda que de 

modo cômico, uma espécie de dragão. De modo bizarro, ela parece arrastar consigo os 

homens que pululam dos prédios, mas, ao mesmo tempo, ser formada por eles. “A 

perspectiva, mesmo lá onde ela põe a vista algo individual, está orientada para a totalidade da 

época e da sua cultura a caminho do ocaso” (KAYSER, 1986, p. 152). Desse modo, O Rumor, 

que bem poderia ser o rumor do tempo, converte-se em um símbolo ainda mais sombrio, 

grotesco, pois traz em si a decadência de uma época, bem como seu projeto civilizador. 

Temos, novamente, elementos fantásticos que se contrapõem à razão, um mundo tornado 

estranho, alheio, que não permite qualquer forma de ordenação. 
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Figura 20 – O Rumor (1938) de Paul Weber 

 
Fonte: KAYSER, 1986, p. 153. 

 

Conforme Nunes (2002), da década de 1960 até a atualidade, o grotesco aparece 

vinculado a diferentes formas de manifestação artística, como a performance e o happening. 

Em 1965, o artista conceitual Joseph Beuys (1921-1986) realizou uma performance 

intitulada Como Explicar Quadros a uma Lebre Morta (FIGURA 21). Nela, Beuys circulava 

por um museu, com o rosto e a cabeça pintados com mel e folhas de ouro, enquanto explicava 

os quadros para a lebre morta que trazia no colo. Gordura animal e pano, materiais 

considerados “pobres”, eram frequentemente utilizados pelo artista para a confecção de suas 

obras. 

 

Figura 21 – Como Explicar Quadros a uma Lebre Morta 

 
Fonte: BEUYS, 1965. 
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Outra performance chocante ocorreu na mesma época. Schwarzkogler, um artista que 

fazia parte de um grupo vienense, suicidou-se em 1969 em nome da arte, por meio de 

sucessivos atos de automutilação. Com Damien Hirst, artista que se tornou célebre no final da 

década de 1980, o grotesco atinge tons chocantes e mórbidos. Suas obras apresentam animais 

mortos (imersos em formol), que parecem estar vivos. Uma delas, exposta em 1991, consiste 

em um tubarão morto mergulhado num aquário com formol (FIGURA 22); em outra, Hirst 

expôs uma vaca esquartejada em doze tanques cheios de formol. Para Nunes (2002), “Suas 

principais preocupações são questões fundamentais relacionadas a vida: nascimento, amor e 

morte, interpretadas de maneira controversa” (NUNES, 2002, p. 68). 

 

Figura 22 – The physical impossibility of death in the mind of someone living (1991) de Damien Hirst 

 
Fonte: NUNES, 2002, p. 69. 

 

Em outra obra, de 1994, os artistas Jake e Dinos Chapman realizaram uma escultura 

baseada em uma pintura de Goya, na qual aparecem dois homens amarrados em um tronco, 

nus e castrados (FIGURA 23). Ao traduzir a pintura de Goya para o plano tridimensional, os 

artistas atualizaram e amplificaram a experiência grotesca relacionada ao desmembramento e 

aos “desastres da guerra”. 
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Figura 23 – Great Deeds Against the Dead (1994) de Jake e Dinos Chapman 

 
Fonte: NUNES, 2002, p. 47. 

 

Mais grotescas, terríveis e, nas palavras de Nunes (2002, p. 47), de “mau gosto”, são 

as polêmicas fotos do artista conceitual chinês Zhu yu. Essas fotos, que foram rejeitadas pela 

curadoria da Bienal de Shangai, em 2000, mostravam cenas de pessoas preparando e comendo 

fetos humanos.  

Enfim, esses exemplos mostram o quanto o grotesco continua fortemente presente na 

arte contemporânea. Talvez sua principal característica esteja em seu caráter espetacular e no 

mal-estar provocado por suas plasmações. A forma pela qual o corpo é apresentado tensiona 

as relações entre a obra e o espectador. São imagens que assustam e que provocam nojo e 

aversão. 

Contudo, cabe ressaltar que o choque e o estranhamento em relação ao grotesco 

aparecem igualmente na televisão e na imprensa, por meio da publicidade. Observa-se, com 

frequência, o caráter “sério” deste tipo de publicidade que, na maior parte das vezes, tem o 

intuito de alertar a sociedade para determinados assuntos. Como exemplo, podem ser citadas 

as campanhas de grandes marcas, entre a década de 1990 e meados dos anos 2000, como a 

Benetton e a C&A que tiveram temas contra a Aids, o racismo, o suicídio, as guerras e os 

preconceitos. Normalmente, por injetarem doses de realidade “no sistema de falsificação da 

publicidade” (NUNES, 2002, p. 77), essas campanhas provocam escândalo e confusão, mas 

também propõem, de forma ambígua, uma nova relação com o consumo. A imagem usada em 

uma campanha publicitária pela Benetton (FIGURA 24), retrata um jovem com Aids, David 
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Kirby, em seu leito de morte no momento em que se despede de sua família. De forma 

grotesca, a imagem lembra a Pietá de Michelangelo. 

  

Figura 24 – AIDS – David Kirby (1992) de Therese Frave  

 
Fonte: NUNES, 2002, p. 79. 

 

Ressalta-se o fato de que os aspectos do grotesco voltados ao humor e à sátira nas artes 

visuais encontram expressão, principalmente, na cultura de massa proporcionada pela 

indústria cultural. Há, nesse sentido, uma predominância do grotesco cômico inserido em uma 

cultura de entretenimento, em ilustrações de jornais e obras literárias, nas HQs, nas séries 

televisivas e no cinema.  

No tocante à televisão aberta brasileira, cumpre destacar o papel do riso. Diferente do 

riso do realismo grotesco de Bakhtin, o riso suscitado pelos programas da tevê aberta 

brasileira é o “riso cruel”, “um tipo de riso massivo, pretensamente democrático, em que 

antigos objetos de indignação (miséria, opressão, falta de solidariedade, descaso dos poderes 

públicos, etc.) recaem na indiferença generalizada” (SODRÉ, 2002, p. 132). Esse tipo de 

entretenimento, sensacionalista, embrutecedor e hegemônico, segundo Sodré (2002), seria o 

grotesco chocante. 

Cabe concluir que, para as artes visuais, a lucubração sobre a estética grotesca de 

Kayser (1986) pode ser considerada fundamental para a tentativa de focalizar o fenômeno. 

Por meio das características levantadas pelo autor, é possível compreender como o grotesco se 

estrutura nas artes visuais. Da estética grotesca resultam imagens que “são um jogo com o 
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absurdo” (KAYSER, 1986, p. 161). Imagens estranhas, que causam horror e abjeção, capazes 

de desordenar o nosso mundo. 

 

4.3 O GROTESCO NA LITERATURA 

 

De acordo com Bakhtin, as manifestações do grotesco ocorrem desde a antiguidade e o 

motivo ornamental romano é “apenas um fragmento (um caco) do imenso universo da 

imagem grotesca que existiu em todas as etapas da Antiguidade e que continuou existindo na 

Idade Média e no Renascimento” (BAKHTIN, 1987, p. 29). Eco (2007) lembra certos temas e 

motivos do grotesco na descrição das “ações ‘feiamente’ atroses” perpetradas pelas criaturas 

da mitologia grega: 

 

A mitologia clássica é um catálogo de inenarráveis crueldades: Saturno devora os 
próprios filhos; Medéia os massacra para vingar-se do marido infiel: Tântalo 
cozinha o filho Pélops e serve sua carne aos deuses para desafiar sua perspicácia; 
Agamemnon não hesita em sacrificar sua filha Ifigênia para agradar aos deuses; 
Atreu oferece a Tiestes a carne de seus filhos: Egisto mata Agamemnon para roubar-
lhe a esposa Clitemnestra, que será morta por seu filho Orestes: Édipo, embora não o 
soubesse, comete tanto parricídio, quanto incesto… (ECO, 2007, p. 34). 
 

Destacam-se, ainda, as criaturas monstruosas que povoam a cultura grega: seres 

híbridos como Sereias e Quimeras, em Homero; Cérbero, Harpias, Górgones e a Esfinge, em 

Virgílio. Todos esses monstros fantásticos violam as leis naturais combinando as formas de 

animais entre si ou com o corpo humano.  

Em relação ao fantástico, em Introdução à literatura fantástica, Tzvetan Todorov 

define-o como “a hesitação experimentada por um ser que só conhece as leis naturais, face a 

um acontecimento aparentemente sobrenatural” (TODOROV, 1992, p. 31). Próximo ao 

grotesco, o fantástico desestabiliza a ordem com um acontecimento estranho que produz uma 

hesitação no leitor. Essa hesitação pode ou não ser experimentada também pelo personagem. 

Por fim, o fantástico produzirá uma atitude de recusa tanto de uma interpretação alegórica 

quanto de uma interpretação poética (TODOROV, 1992, grifos do autor) por parte do leitor. 

Ao optar por qualquer uma das interpretações apresentadas, a narrativa perde o caráter 

fantástico, ligando-se ao maravilhoso, por admitir novas leis da natureza, ou ao estranho, por 

permitir uma explicação racional. 

Roas (2014) explica a diferença entre o grotesco e o fantástico como um problema de 

dominante. Embora o fantástico e o grotesco compartilhem determinados temas e recursos, 

como, por exemplo, os já citados elementos sobrenaturais, cada gênero busca gerar seu 



69 

próprio efeito primordial no receptor. O objetivo essencial do fantástico seria “convencer o 

leitor da presença ou da possibilidade do impossível” (ROAS, 2014, p. 199) enquanto o do 

grotesco consistiria em estabelecer “Uma visão distorcida e caricaturesca da realidade que 

implicitamente metaforiza a idéia (sic) moderna do mundo (e do ser humano) como uma 

entidade caótica e sem sentido” (ROAS, 2014, p. 202). 

Pode-se encontrar exemplos dessa perspectiva no conto O Nariz, de Nicolai Gogol, e 

The Breast, de Philip Roth, sendo este último a história de um professor universitário que de 

repente se vê transformado em um seio feminino gigante. Nessas obras, partes do corpo 

“adquirem autonomia e podem mesmo tornar-se caricaturalmente ameaçadoras” (SODRÉ, 

2002, p. 74). Com base na leitura de Bakhtin, Sodré (2002) cita essas obras, em O império do 

grotesco, para defender a universalidade do corpo grotesco na literatura. 

Kayser (1986) apresenta o mundo “quimérico” da commedia dell’arte como um dos 

primeiros exemplos do grotesco na literatura. Embora, segundo Kayser, esse aspecto não seja 

do texto, “mas do estilo de representação, ou, mais estritamente, do estilo de movimentação 

que se apreende o caráter da commedia dell’arte” (KAYSER, 1986, p. 43). Assim, a 

exterioridade grotesca da commedia dell’arte é acentuada não tanto pelas personagens 

caricatas, como Pantalone e Dottore, mas pelo uso de máscaras e pela excentricidade dos 

movimentos. As máscaras transformam os corpos e assim trazem um elemento animalesco 

aos corpos humanos. 

No século XVIII, o grotesco pode ser captado nos românticos, principalmente no 

movimento alemão Sturm und Drang, ou, em português, tempestade e ímpeto, denominação 

do movimento pré-romântico alemão no século XVIII (SODRÉ, 2002). Desse movimento, 

destacam-se os dramaturgos Lenz e Klinger. As peças desses autores chocavam a crítica e o 

público que, perplexo, não sabia como reagir; não sabia se as consideravam sérias ou 

ridículas. Assim, por suas características, essas encenações ultrapassavam o puramente 

cômico e o exagero satírico em um resultado considerado grotesco. “Com tal excentricidade 

de linguagem, bem como estilo de movimento, o mundo parece sempre alheado de uma forma 

muito suspeita e por isso o riso a seu respeito não é livre nem despreocupado” (KAYSER, 

1986, p. 50).  

Em relação à dramaturgia, Kayser (1986) destaca a contribuição de Goethe. Trata-se 

da peça intitulada Satyros, cujo protagonista é uma espécie de monstro, um misto de homem e 

carneiro. Cena das mais grotescas é quando “a menina de alma mais delicada e plena se 

entrega ao hirsuto monstro e ele passa a interpretar para ela, com as mais ternas palavras, os 

segredos do coração de uma jovem enamorada” (KAYSER, 1986, p. 51). 
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Mais tarde, logo após a Revolução Francesa, nota-se no satânico humorista narrador 

de Jean Paul um exemplo típico do grotesco romântico. A perspectiva satírica, nesse caso, 

está associada ao demoníaco “Enviada do demônio é a sátira e seu riso é diabólico” 

(KAYSER, 1986, p. 62). O potencial destrutivo desse tipo de humor em Jean Paul é destacado 

por Eco (2007, p. 280, grifo do autor): 

 

Jean Paul, em Preparação para o estudo da estética (1804), considerava o grotesco 
como um humor destrutivo e partia das festas dos loucos para chegar à 
“ridicularizacão do mundo inteiro”, em Shakespeare, onde o humor se transforma 
em algo de terrível e injustificável (de modo que parece que o chão nos falta sob os 
pés). 

 

Outra visão do grotesco romântico é aquela proporcionada por Victor Hugo, alguns 

anos mais tarde, no romance O Corcunda de Notre Dame (1831). Hugo apresenta o 

personagem Quasímodo, caracterizado como um monstro, ao menos do ponto de vista físico. 

Em O Homem Que Ri, escrito em 1869, a monstruosidade aparece estampada no rosto de 

Gwynplaine, personagem que teve os dois lados de sua boca esculpidos em um grotesco 

sorriso. Em ambos os casos, o grotesco “leva também à imaginação de uma deformidade que 

arrasta a um destino trágico quem, mesmo nutrindo uma alma delicada, é condenado pelo 

próprio corpo” (ECO, 2007, p. 293). No entanto, para Eco (2007), Frankenstein, de Mary 

Shelley (1818), pode ainda ser considerado como o primeiro “feio infeliz” dessa galeria de 

monstros do Romantismo. 

Os Contos da Noite (1817), de Hoffmann, introduzem “um caráter abismal” na 

literatura, um elemento fantástico que, de certa forma, dialoga com a arte ornamental grotesca 

de Bosch e Bruegel. Hoffmann apresenta o grotesco como “vivências oníricas” (KAYSER, 

1986, p. 70). Assim, em Aventura na Noite de São Silvestre, a personagem Júlia sonha com 

árvores e plantas desproporcionais, com um garoto que se transforma em esquilo e homens 

que se convertem em figuras de açúcar que se arrastam. Para Kayser (1986, p. 69), “todas as 

formas de manifestação do grotesco emergem em Hoffmann”. 

Edgar Alan Poe publica, em 1840, os Contos do Grotesco e do Arabesco. Embora se 

aproxime de Hoffmann em alguns temas, como o do sósia, por exemplo, Poe imprime uma 

característica em sua poética que o diferencia fundamentalmente de Hoffmann: em Hoffmann, 

o elemento sinistro não pode ser explicado pela razão, já em Poe o “sinistro se converteu em 

enigmático, algo que pode ser decifrado por um indivíduo perspicaz” (KAYSER, 1986, p. 

76). Assim Poe se tornou o criador do gênero policial. Um detetive genial pode solucionar o 
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crime, desvendar o inexplicável. É o que acontece em A Carta Roubada e Os Assassinos da 

Rua Morgue. 

 

Conclui-se, pois, que A. E. Poe emprega a palavra “grotesco” em dois planos: para 
designar uma situação concreta, na qual a ordem do mundo saiu fora dos eixos, e 
para designar o “teor” de histórias inteiras, onde se narra o horripilantemente 
inconcebível, o noturno inexplorável e, às vezes, o fantasticamente bizarro 
(KAYSER, 1986, p. 76). 

 

Nessa mesma época, surgem outros autores da arte narrativa vinculados ao grotesco, 

mas com menos intensidade, como o alemão Arnim, com o conto Die Majoratsherren10. 

Contudo, entre eles, conforme Kayser (1986), quem se destaca é Georg Bücker 

com Woyzeck (1836). 

Mais adiante, Wilhelm Busch, com Eduards Traum11, conta as aventuras de Eduardo, 

um personagem que encolhe e se transforma em um pequeno ponto. Deixa seu “eu” e vai 

“viajar” pelo mundo. Nesse conto, o grotesco se aproxima do humor e, ao mesmo tempo, da 

sátira irônica. No mundo criado por Busch, predominam imagens oníricas, em que se anulam 

as ordens que dominam nossa realidade.  

Fora da Alemanha, Kayser (1986) vê elementos do grotesco na literatura inglesa do 

século XIX. No caso de Edward Lear, esses elementos aparecem “em sua ‘botânica 

insensata’, e nos seus ‘alfabetos’, as plantas mais estranhas, em que se misturam o vegetal e o 

humano, o animal e o inorgânico” (KAYSER, 1986, p. 107). Essas características podem ser 

lidas em Nonsense Pictures and Rhymes12, no qual se afigura um mundo fantástico e surreal. 

Muito próximo dessa visão está a de Lewis Caroll, em Alice nos país das maravilhas. 

Apesar de se aproximar dos contos de fada, grosso modo, o universo de Alice “é 

incomparavelmente mais estranho que o dos Contos de Fadas” (KAYSER, 1986, p. 107). 

Kayser identifica a experiência do grotesco em Lewis Caroll pelo estranhamento de formas 

familiares. Este estranhamento, segundo KAYSER (1986, p. 107), produziria “aquela 

vinculação secreta e aterradora entre o fantástico e o nosso mundo, que é próprio do 

grotesco”. 

Traços do grotesco realista também podem ser percebidos na literatura russa. Obras 

como Diário de um Louco, O Capote e O Nariz estão repletas de elementos grotescos, ainda 

que a crítica social, na maioria das vezes, ocupe o primeiro plano. Nessas obras, a loucura 

                                                 

10Os Morgados. 
11 O Sonho de Eduardo. 
12 Quadros e Rimas Absurdas. 
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aparece como um “sintoma social” (Kayser, 1986, p. 108), de maneira fantástica e sinistra; o 

sobrenatural aparece em O Capote, quando o espírito do escriturário morto revela o capote 

aos vivos; e o mais puro grotesco, quando o assessor colegiado Kovaliov acorda certa manhã 

e nota que lhe falta o nariz. O mundo de Almas Mortas possui um caráter inquietante na 

medida em que não se sabe se esse título se refere aos mortos, que o herói do romance 

Tschitschikov tenta comprar, ou aos vivos com quem ele procura tratar. 

No início do século XX, surgiu uma dramaturgia grotesca na Itália. Dentre os dramas, 

destacam-se A Máscara e a Face, de Luigi Chiarelli; O Homem que Encontrou a Si mesmo, 

de Antonelli; Marionetes, que Paixões!, de Rossodi San Segundo. Mas, para Kayser (1986), o 

mais significativo foi Luigi Pirandello, com Henrique IV e Seis Personagens em Busca de um 

Autor. Kayser (1986, p. 117) define acertadamente a forma com que o grotesco se estrutura 

nesses dramas: “No teatro grotesco, a cisão tornou-se o princípio geral da configuração 

humana, sendo anulada, por princípio, a noção da unidade da personalidade”. 

Apesar de ter proliferado uma vasta literatura de horror na Alemanha, entre os anos de 

1910 e 1925, o grotesco apareceria nessas produções vagamente, apenas de modo alusivo. 

Entre os ficcionistas de terror da época, somente Gustav Meyrink com seu romance O Golem 

e alguns de seus contos constituiriam “uma genuína plasmação do grotesco” (KAYSER, 

1986, p. 123). 

Ainda que de forma muito particular, o grotesco aparece em Kafka, interpondo um 

alheamento inédito entre narrador e leitor, em obras como A Metamorfose e o Médico Rural. 

Sodré define as manifestações do grotesco em Kafka como “situações marcadas pelo conflito 

entre as leis da realidade empírica e as figurações excêntricas encenadas pela imaginação 

artística” (SODRÉ, 2002, p. 74). 

Em Thomas Mann, o fenômeno do grotesco se manifesta em obras como Os 

Buddenbrooks, na Montanha Mágica e em Tonio Kröger, com destaque para o Dr. Fausto. 

Sobre esta última obra, Kayser (1986) aponta para um ensaio sobre Thomas Mann, escrito por 

Max Rychner, que usa o grotesco como principal categoria para a interpretação do Dr. 

Fausto, no qual “O narrador propriamente dito apresenta o mundo sob o ângulo do grotesco” 

(KAYSER, 1986, p. 134). 

Com Morgenstern, o grotesco aparece na poesia e na linguagem, dentro de uma 

tradição que remonta a Rabelais e Fischart. Como afirma Kayser (1986, p. 130): 

 

Em seus grotescos, Morgenstern quer abalar a confiança ingênua na linguagem e na 
imagem do mundo por ela sustentada. Ele o faz pondo em movimento os princípios 



73 

da língua: a composição de palavras, sua metaforicidade, a vinculação rimática, a 
intensificação etc., de modo a produzirem seus absurdos. 

 

Outros poetas exaltaram o feio: “Baudelaire descreve o modelo de exaltação do 

repulsivo que é ‘Uma carniça’, Tarchetti escreve um elogio da dentadura estragada, assim 

como Rimbaud experimenta frêmitos de prazer ao descrever as catadoras de piolhos” (ECO, 

2007, p. 352). Embora Eco não descreva esses poetas exatamente como grotescos, cabe supor 

que suas obras tivessem tais características, uma vez que proporcionam tanto a estranheza 

quanto o rebaixamento dos elevados ideais da poesia. 

Tributário do realismo grotesco de Bakhtin e do grotesco estranho de Kayser, Sodré 

acrescenta ao grotesco as subcategorias representadas pelo escatológico e teratológico. Dessa 

forma, o escatológico representado no cinema trataria de “situações escatológica ou 

coprologicamente caracterizadas, por referência a dejetos humanos, secreções, partes baixas 

do corpo, etc” (SODRÉ, 2002, p. 68). Já o teratológico, “São as referências risíveis a 

monstruosidades, aberrações, deformações, bestialismos, etc” (SODRÉ, 2002, p. 68). O 

escatológico ou o teratológico também podem assumir como modalidade expressiva o 

grotesco chocante, que visa o choque perceptivo, ou o grotesco crítico, usado como um 

recurso para desmascarar e rebaixar convenções e ideais. 

No que se refere à literatura brasileira, Sodré (2002) apresenta alguns exemplos de 

obras que poderiam ser interpretadas pelo ângulo do grotesco. É o caso de Memórias 

Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, obra classificada por Sodré como grotesco 

crítico-irônico (SODRÉ, 2002, p. 77). Assim, o grotesco seria identificado com a ironia 

machadiana, caracterizada pelo bathos, segundo Sodré (2002, p. 78) figura retórica que 

expressa o rebaixamento de um tópico elevado ao lugar-comum discursivo.  

O grotesco crítico, segundo Sodré (2002), também seria uma característica marcante 

da obra de Lima Barreto, uma vez que o autor criticou a hipocrisia e a idealização do projeto 

de modernização da Primeira República, demonstrando o descompasso entre os ideais de 

progresso e as condições reais do país e do povo. Barreto utilizava a caricatura, a sátira e a 

ironia para traduzir as contradições da cena urbana brasileira. Assim, ao desvelar a realidade 

miserável dos cortiços e do passado colonial, o autor rebaixava os valores elevados presentes 

no discurso modernizante.  

Outro exemplo interessante em que o grotesco aparece pela “associação do 

carnavalesco ao teratológico” (SODRÉ, 2002, p. 77) é o do conto O Bebê de Tarlatana Rosa, 

de João do Rio. A narrativa descreve o encontro de um personagem com uma estranha 

mulher, em um baile de carnaval. Lá, com um nariz postiço, do tipo máscara de carnaval, a 
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mulher atrai o protagonista até o desfecho amoroso, na forma de um beijo ardoroso. O choque 

perceptivo acontece quando o protagonista, incomodado com o nariz de papel, arranca-o, 

descobrindo uma cabeça sem nariz, com dois buracos sangrentos atulhados de algodão. Aqui, 

o repulsivo capta a “atenção do leitor/espectador, encaminhando-a para um clímax 

sensacionalista” (SODRÉ, 2002, p. 81).     

Essa breve recapitulação do grotesco nas obras literárias serviu apenas para elucidar 

um pouco as diversas formas que o grotesco, como conceito estético e histórico, assumiu ao 

longo da história de sua elaboração nas criações literárias.13  

Verificou-se a presença de duas formas fundamentais: a do grotesco associado ao 

corpo, e a do grotesco romântico de Kayser (1986), mais sério e aterrorizante. Por meio da 

leitura de Sodré (2002), considera-se que, na literatura brasileira, pode-se relacionar o 

grotesco tanto às ideias de Bakhtin quanto às de Kayser: percebe-se o rebaixamento descrito 

por Bakhtin (1987) no grotesco crítico que Sodré (2002) atribuiu a Machado de Assis e Lima 

Barreto, assim como se pode pensar no mundo desordenado de Kayser (1986), no chocante e 

teratológico de João do Rio, por exemplo. 

O grotesco aparece na sensibilidade moderna como oposição frente a um mundo 

marcado pela racionalização. Ele se manifesta na confusão causada pela mistura do humano 

com o animal e no mundo oculto pelas máscaras da commedia dell’arte; no jogo do sublime e 

do grotesco proposto por Hugo (2002) e na complexidade das relações tensionadas pelo 

monstruoso; nos mundos abismais e inexplicáveis de Hoffmann; em Poe, na desordem do 

crime, em um mundo “fora dos eixos” (KAYSER, 1986, p. 76), cujo restaurador da ordem se 

manifesta na figura do detetive. 

No século XX, com as vanguardas e a indústria cultural, avulta-se a quantidade de 

produções com essas características. Atualmente, têm-se manifestações do grotesco tanto nos 

setores populares quanto nos letrados. Não há, para o grotesco, níveis culturais a serem 

respeitados. O grotesco aparece na alta literatura e na literatura de massa da sociedade de 

consumo; no romance e nas HQs.  

 

4.4 O GROTESCO NOS QUADRINHOS 

 

A relação entre quadrinhos e grotesco implica em sua contextualização na cultura 
                                                 

13 Além dos autores mencionados, o grotesco também estaria presente em outros autores como Monteiro Lobato, 
Nelson Rodrigues, Jorge Amado, Dalton Trevisan, Ruben Fonseca, entre outros. No entanto, esses não serão 
abordados em profundidade, uma vez que não constituem nosso objeto de estudos.  
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norte-americana. Os EUA foram, em grande medida, o país no qual as histórias em 

quadrinhos mais se desenvolveram enquanto linguagem. Para García, foi na imprensa 

americana do final do século XIX e início do XX que surgiram os pioneiros, como Outcault, 

“que iniciaram a tradição que iriam seguir os quadrinhos americanos, europeus e japoneses 

durante o século passado” (GARCÍA, 2012, p. 28). Nos anos 1960, como descrito no capítulo 

3, a partir do underground norte-americano, as HQs se consolidaram como um meio voltado 

para adultos. Certamente, o grotesco não foi um fenômeno exclusivo dos quadrinhos norte-

americanos. Mas esses inauguraram novas possibilidades estéticas nas HQs, tornaram-se o 

epicentro a partir do qual criações grotescas se estenderam para todo o mundo. 

Assim como nas outras mídias, pelos textos ou pelas expressões, o grotesco também se 

manifestou nas HQs. Nos quadrinhos, o grotesco aparece tanto no mercado mainstream, em 

sua maioria formado por quadrinhos de super-heróis e infantis, quanto nos quadrinhos 

underground ou comix, destinados a um público adulto. Considera-se que o grotesco aparece 

no mercado mainstream em seus principais formatos, que abarcam desde as primeiras tiras de 

quadrinhos publicadas em jornais, como o New York World e o New York Journal, até os 

comic books. Logo, considerando a relação do grotesco com os quadrinhos comerciais, é na 

imprensa norte-americana que se pode encontrá-los.  

Elementos grotescos já podem ser percebidos naquele que é considerado por muitos o 

primeiro personagem regular das tiras em quadrinhos: o Yellow Kid, criado por Richard 

Outcault. Com seu camisolão amarelo14 característico, o personagem “parece ter escapado de 

um asilo” (SILVA, 2011, p. 36). Olhando as páginas que retratam os bairros miseráveis da 

Nova Iorque do século XIX, Campos (2015, p. 293) descreve “a exuberância da miserável 

multidão rindo da classe alta, rindo de si própria e aproveitando qualquer motivo para fazer 

festa”. Assim, nota-se um tipo de riso coletivo muito próximo do realismo grotesco de 

Bakhtin.  

Na prancha Yellow Kid, Mickey and His Friends with Royalty, de 1897 (FIGURA 25), 

ocorre um destronamento similar ao que ocorria na festa dos tolos da Idade Média: o rei é 

substituído pelo bufão. Plasticamente, observa-se o reflexo do conceito de grotesco nas 

expressões dos personagens: no riso, em contraste com a expressão de seriedade da corte do 

rei; no aglomerado dos corpos que se chocam em torno do banquete; na brincadeira sobre a 

mesa; na desproporção de alguns personagens. Mas, de modo geral, em Yellow Kid, o 

grotesco aparece mais de forma teórica, ligado ao grotesco de Bakhtin (1987), do que ao 

                                                 

14 O uso da cor foi um recurso para atrair leitores para o jornal New York World. 
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domínio dos afetos. O efeito exercido por essas imagens não choca ou provoca o 

estranhamento descrito por Kayser. 

 

Figura 25 - Yellow Kid, Mickey and His Friends with Royalty (1897), de Richard Outcault 

 
Fonte: UNIVERSITY OF VIRGINIA, 20-- 

 

Em seguida, tem-se Dick Tracy, de Chester Gould. Segundo Barbieri (2017, P. 79), 

“Gould tem um gosto especial pelo grotesco e pelo horrível, e uma grande ironia para 

representá-lo”. Apesar do estilo extremamente particular e caricaturesco, não há nada de 

cômico nestes personagens (FIGURA 26). Para Barbieri (2017, p. 79), a caricatura tem aqui 
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uma função fundamentalmente expressiva e os traços “grotescos dos maus representam a 

abjeção e a crueldade”. Nesses quadrinhos, o grotesco relacionaria a monstruosidade visual à 

maldade, em uma época em que gangsteres eram glamourizados. “Grotesco e crime são 

sinônimos na criação de Chester Gould” (SILVA, 2011, p. 40). Em Gould, a caricatura e a 

desproporção são utilizadas para a criação de tipos. Nesse sentido, como grotesco, IL Museo 

degli Orrori, di Dick Tracy, lembra os tipos caricaturescos de Da Vinci e a fisiognomonia15, 

associando traços físicos à maldade. 

  

Figura 26 – IL Museo degli Orrori di Dick Tracy, 
por Chester Gould 

 
Fonte: BARBIERI, 2017, p. 78. 

  

Outro autor reconhecido por apresentar o grotesco de forma crítica é Al Capp, com a 

obra Li’l Abner. Segundo Silva (2011, p. 41), “Figuras grotescas estão presentes em ‘Li’l 

Abner’, como forma de protesto ao egoísmo e conflitos que caracterizam o capitalismo em 

                                                 

15 De acordo com Eco (2007, p. 257), a fisiognomonia foi uma pseudociência que associava traços do rosto e 
outros órgãos a características e disposições morais. Percebida nos escritos de Aristóteles e, principalmente, no 
Renascimento, a fisiognomonia surge nos desenhos de frontes de homens irascíveis e cruéis de Barthélemy 
Coclés e em Giovan Battista Della Porta, que estabelecia analogias entre o mundo humano e o animal. No século 
XIX, Cesare Lombroso, na obra “O homem delinquente”, tentava demonstrar que os traços da mente criminosa 
estavam sempre associados a anomalias somáticas. Esse tipo de preconceito, de bases pretensamente científicas, 
vinculava o crime às camadas sociais marginalizadas, expostas a doença e a má nutrição. 
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sua prática nos EUA”. Em Li’l Abner encontram-se figuras deformadas, como os Kigmies, e 

os exageros nas características físicas dos moradores de Brejo Seco. 

No fim da década de 1940, conforme Silva (2011), Basil Wolverton (FIGURA 27) 

desponta articulando o bizarro com o humor em histórias de ficção científica envolvendo 

criaturas estranhas e monstruosas. Em Wolverton aparecem “fusões estranhas entre homens 

com aspectos animalescos ou máquinas, incluindo quadros com conteúdos que parecem ter 

saído de um quadro de Bosh” (SILVA, 2011, p. 44). Essas histórias fazem parte da chamada 

Era de Ouro dos quadrinhos, período marcado pelo experimentalismo gráfico e narrativo.  

 

Figura 27 – A fera do pântano, de Basil Wolverton 

 
Fonte: SIMON et al., 2017, p. 133. 

 
 

Seguindo uma linha estética semelhante a de Wolverton, os quadrinhos de Wallace 

Wood são caracterizados pelo excesso em simultaneidade, pela prática do antropomorfismo16 

e pela constante referência ao baixo corporal. Além disso, em parceria com Harvey Kurtzman, 

                                                 

16 O dicionário escolar da língua portuguesa Aurélio Júnior define o antropomorfismo como “Crença ou 
pensamento que atribui formas ou atributos humanos a seres abstratos ou seres não humanos” (FERREIRA, 
2011, p. 87). 
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Wood produziu adaptações paródicas de obras literárias e de personagem de quadrinhos, 

como Prince Violet, The Incridible Hunk e outros. Entre as mais conhecidas está 

Superduperman (FIGURA 28), uma sátira que visava destruir os clichês do personagem 

Superman.  

 

Figura 28 – Superduperman, de Harvey Kurtzman e Wally Wood 

 
Fonte: GARCÍA, 2012, p. 145. 

 

De acordo com García (2012), essa linha satírica e paródica surgiu com Harvey 

Kurtzman, criador da revista Mad. Publicada pela editora EC a partir de 1952, a revista Mad 

apresentava histórias que parodiavam praticamente todos os gêneros de quadrinhos. Havia 

sátiras de quadrinhos de terror, de ficção científica, de crime e western, o faroeste norte-

americano. Posteriormente, também passaram a ser parodiados personagens de séries 

televisivas e filmes, zombando de vários ícones da cultura americana. Como observa García 

(2012, p. 14), “Kurtzman havia encontrado a fórmula geral para pôr a nu os mitos da aldeia 

global”. 
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Além das HQs direcionadas ao público adulto, o segmento de quadrinhos voltado para 

o público infantil, na maioria das vezes, apresenta um caráter humorístico, no qual o grotesco 

aparece amenizado, predominando a antropomorfização e a distorção. Nesse viés, 

consideram-se os quadrinhos de Walt Disney, o gênero super-herói e as tiras do personagem 

Pogo, de Walt Kelly. Segundo Silva (2011, p. 34), nos quadrinhos de Disney realizados por 

Carl Barks pode-se encontrar traços grotescos como a extravagância e o exagero. Kelly, além 

da utilização do antropomorfismo, criticava a política norte-americana implementada por 

Joseph McCarthy, em uma estética que visava desmascarar convenções e ideais, rebaixando-

os. 

No entanto, em geral, como se pode constatar, é nos quadrinhos adultos que o grotesco 

aparece com maior frequência e de forma mais intensa, mesmo quando o humor é o aspecto 

destacado. Isso se deve, em parte, ao caráter perturbador e chocante da estética grotesca. A 

temática grotesca, açambarcando temas como o sexo, o escatológico, o crime, a demência, a 

violência, o horror, o demoníaco e outros temas considerados tabus, imprime um caráter 

adulto nessas produções. 

A partir da década de 1960, como observa Iannone (1994, p. 54-55), “Nos Estados 

Unidos, o termo underground é utilizado para definir movimentos contrários ao convencional 

ou movimentos de protesto”. Segundo a autora, em relação aos quadrinhos, “o underground 

equivale à ‘marginalidade’, isto é, à abordagem de assuntos considerados antiéticos ou 

proibidos” (IANNONE, 1994, p. 55, grifo da autora).  

O grotesco aproxima-se do underground, como se pode inferir, já do ponto de vista 

semântico. Ambos os termos se referem a algo fora da norma, que deve permanecer oculto, 

marginalizado. O underground – o qual, em sua tradução ao pé da letra, seria algo subterrâneo 

ou clandestino –, assim como o grotesco, lida com tabus, expõe o perturbador, o escatológico, 

o feio e a deformidade. 

Robert Crumb está entre os quadrinistas do underground que melhor expressaram a 

estética grotesca. Seus quadrinhos apresentam personagens bizarros e deformados, que se 

articulam com as tendências e preocupações sociais e políticas da década de 1960. Alguns dos 

mais famosos personagens de Crumb desenvolvidos nessas publicações são: Mr. Natural, uma 

crítica aos falsos gurus da época; Whiteman, um americano médio sexualmente reprimido; 

Angelfood McSpade, uma africana amazona totalmente liberada sexualmente; e Fritz, the 

Cat, personagem antropomórfico identificado como símbolo da contracultura. 

Em Crumb, as relações do corpo com o grotesco são exploradas de diversas formas: na 

representação de corpos distorcidos relacionados a questões raciais; no antropomorfismo, 
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representado por mulheres com cabeças de ave; em diversos tipos de perversões sexuais; nas 

imagens de excrementos e outras secreções, nas paródias etc. Em All Meat Comics (FIGURA 

28) podemos ver toda “Uma exploração do corpo em sua essência grotesca” (SILVA, 2011, p. 

74).  

            

Figura 29 – All meat comics, de Robert Crumb 

 
Fonte: CRUMB, 2013, p. 67. 

 

Além de Crumb, outros artistas também fizeram parte do movimento underground. 

Nos quadrinhos de Gilbert Shelton, o grotesco surge nos traços e feições caricatas de 

personagens como os Freak Brothers. Nesse sentido, a respeito do termo freak, Russo (1991, 

p. 91) o entende como “um estilo tipicamente americano de dissensão”. Para ela, a noção de 

política de identidade teria suas origens na identificação da década de 1960 com o freak.  

Assim, os Freak Brothers, de Shelton, marcam um estilo de vida e uma identidade 

ambivalente, pois os freaks, aberrações para a cultura dominante, passariam da vergonha ao 
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orgulho no contexto da contracultura. O termo freak, nesse contexto, torna-se um adjetivo, 

utilizado para designar identidades que se opõe ao establishment. Além de questões 

identitárias, a obra de Shelton (FIGURA 30) também versa sobre outros aspectos de ativismo 

político e questões sexuais. 

 

Figura 30 – Desenho de Gilbert Shelton 

 
Fonte: CRUMB et al., 2005, p. 22. 

 

Verifica-se, do mesmo modo, uma “transposição do sexo de forma grotesca para uma 

violência exacerbada” (SILVA, 2011, p. 35) nos quadrinhos de S. Clay Wilson (FIGURA 31). 

Nesses quadrinhos, aparecem cenas de mutilações e figuras demoníacas. O apinhamento em 

seus quadros, com cenas de orgias entre humanos e seres bizarros nos lembra da arte de 

Wallace Wood, cheia de hachuras e detalhes.  



83 

Figura 31 – Quadrinhos de S. Clay Wilson 

 
Fonte: CRUMB et al., 2005, p. 74. 

 

O escatológico e o baixo corporal são características marcantes do quadrinista 

brasileiro Marcatti (FIGURA 32): “Uma representação e referência direta ao excremento e ao 

ânus se dá nos quadrinhos de Marcatti, seja nas fezes de bebês ou nas aventuras de um ânus 

que ganha vida própria” (SILVA, 2011, p. 90). A principal referência visual e ideológica das 

HQs de Marcatti foi o underground norte-americano. 

 

Figura 32 – Doces sabores da infância, de Marcatti 

 
Fonte: SILVA, 2011, p. 91. 
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Para Silva (2011, p. 35), as atitudes extremas presentes no quadrinho underground 

“seriam formas de lidar com um sistema de valores fechado, da mesma forma que se deu nas 

festas populares da idade média em relação ao poder instituído do rei e da igreja”. Assim 

como o grotesco na cultura popular da Idade Média foi uma reação a uma cultura oficial, 

clerical e aristocrática, pode-se dizer que o grotesco veiculado pelos quadrinhos underground 

foi uma reação a uma sociedade tecnocrática e conservadora. 

Se o lugar do grotesco por excelência encontra-se entre o canônico e o marginal, 

como observa Almeida (2017, p. 35), em artigo intitulado Para uma epistemologia do 

grotesco, então, no mundo dos quadrinhos, o grotesco abarca tanto o mainstream quanto o 

underground. Mas é este último que se pode considerar como a máxima referência da estética 

grotesca nos quadrinhos. No limiar, é no underground que o grotesco aparece de forma mais 

intensa.  

O que se pretende destacar é que o underground pode ser considerado um marco para 

a estética do grotesco nas HQs. Se o grotesco, nas HQs mainstream, aparece de forma 

asséptica e amena, no underground ele surge amplificado, quebrando todos os tabus, por meio 

de uma estética de traços sujos e irregulares. Temas relacionados à corporalidade, como o 

sexo e a violência, aparecem exacerbados, ultrapassando todas as normas aceitas socialmente.  
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5 HQS COMO LINGUAGEM  E  TECNOLOGIA COGNITIVA 

 

A perspectiva que se pretende adotar reconhece as HQs como linguagem e tecnologia 

cognitiva, ambas sistêmicas por essência. Considera-se, diante disso, a necessidade de tratá-

las como sistema. Como escreve Groensteen (2015, p. 165, grifo do autor) “ao abordar a 

história em quadrinhos em termos de ‘sistema’, minha pretensão é dar a entender que ela 

constitui uma totalidade orgânica que associa, segundo uma combinatória complexa, 

elementos, parâmetros e procedimentos múltiplos”. Considerar o sistema proposto por 

Groensteen como uma tecnologia cognitiva possibilita um método para analisar a coerência e 

a produção de sentido nos quadrinhos, como se verá mais adiante. 

Em Language as a cognitivie technology, Dascal (2002) observa o crescente interesse 

de pesquisadores e desenvolvedores de tecnologias nas línguas naturais, principalmente na 

função relacionada à comunicação homem-máquina. Trata-se da relação entre o papel 

cognitivo das línguas naturais e o desenvolvimento de tecnologias computacionais capazes de 

processamento sintático, semântico e pragmático.  

 Invertendo essa perspectiva, Dascal defende a linguagem natural como uma 

tecnologia cognitiva. Com este fim, o autor define as tecnologias cognitivas como objects and 

devices we have created that are able to perform complex tasks17, consideradas até pouco 

tempo atrás typical and exclusive of the human intellect 18 (DASCAL, 2002, p. 33). Do ponto 

de vista do autor, os principais usos da tecnologia são cognitivos, embora seu processo de 

criação e efeitos ultrapassem esta finalidade. O celular, por exemplo, serve para a 

comunicação, mas também poderia servir para comunicar conteúdos cognitivos. Como 

explica Dascal, pode-se utilizar o celular para comunicar conteúdos que não impliquem, 

necessariamente, na produção de conhecimento.    

Partindo dessa noção, o filósofo elabora sua própria definição do conceito: “By 

‘cognitive technology’ (CT), I mean, thus, every systematic means – material or mental –

created by humans that is significantly and routinely used for the performance of cognitive 

aims19” (DASCAL, 2002, p. 33). Em outras palavras, tecnologias cognitivas (doravante TC) 

são objetos ou ideias, desenvolvidas de forma sistemática, que podem ser apropriadas de 

acordo com finalidades cognitivas. Como um sistema, essa tecnologia não está 
                                                 

17 “(…) objetos e/ou dispositivos capazes de efetuarem tarefas complexas” (Tradução nossa). 
18 “(…) típicas e exclusivas do intelecto humano”. 
19 “Por ‘tecnologia cognitiva’ (TC), quero dizer, assim, todos os meios sistemáticos – materiais ou mentais – 
criados por seres humanos que são significativa e rotineiramente usados para o desempenho de objetivos 
cognitivos”. 
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necessariamente vinculada a um artefato, mas pode referir-se a um processo mental 

estruturado no sentido de produzir conhecimento. 

Para Dascal (2002), a TC depende dos objetivos cognitivos ou das metas que se deseja 

alcançar ao empregá-los. Objetivos cognitivos, segundo o autor, seriam os estados mentais de 

natureza cognitiva como, por exemplo, o conhecimento, a opinião, a crença, a intenção, a 

expectativa, a decisão ou o plano de ação. Além desses estados mentais, processos cognitivos 

mais complexos como a percepção, a memorização, a conceituação, a classificação, a 

aprendizagem, a antecipação, a formulação de hipóteses, a demonstração, a deliberação, a 

avaliação, a crítica, a persuasão e a descoberta proporcionariam estados cognitivos ou 

ajudariam a alcançá-los. 

Dascal (2002) argumenta que apesar da linguagem natural não ter sido projetada 

originalmente como uma TC, ela evoluiu, genética e culturalmente, para satisfazer outras 

necessidades humanas além das comunicacionais. Assim, posto que a linguagem, 

constituindo-se formalmente, atua no sentido de satisfazer as necessidades mentais, o autor 

considera apropriado considerá-la como uma tecnologia cognitiva. Esse ponto de vista é 

confirmado por Dascal (2002, p. 33) ao afirmar que “In-so-far as such needs are ‘cognitive’, 

it seems to me appropriate to view the corresponding features of natural languages and their 

use as ‘cognitive technologies’”20. 

Dascal (2002, p. 39) destaca ainda a linguagem natural como um environment of 

thought21. No pensamento, a linguagem influencia a cognição. Para tal, necessita de um 

sistema de regras, de uma gramática. Another fundamental influence of the linguistic 

environment on cognition derives from the fact that language is a rule-based system22 

(DASCAL, 2002, p. 41). Nesse sentido, baseada em um sistema de regras, a linguagem 

influencia diretamente na cognição humana e vice-versa. 

Ernst Cassirer (1994, p. 195) considera a objetivação e a sistematização da realidade 

“a tarefa principal e mais importante da linguagem humana”. Essa tarefa se dá pela 

capacidade humana de produzir símbolos. Assim, o autor define o homem como “animal 

symbolicum e não como rationale” (CASSIRER, 1994, p. 50, tradução nossa). Os símbolos 

são formas cognitivas essenciais para a construção da percepção do mundo e são elaborados 

                                                 

20
 “Na medida em que tais necessidades são ‘cognitivas’, parece-me apropriado ver as características 

correspondentes das línguas naturais e seu uso como ‘tecnologias cognitivas’”. 
21 “Ambiente de pensamento”. 
22 “Outra influência fundamental do ambiente linguístico na cognição deriva do fato de que a linguagem é um 
sistema baseado em regras”. 
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no interior de uma estrutura social e cultural. O simbólico abarca toda a cultura produzida 

pelo homem. Produções tão diversas quanto à linguagem, o mito, a religião, a arte e a história 

seriam produções simbólicas. 

A concepção de linguagem de Cassirer ultrapassa consideravelmente o domínio da 

linguagem natural. Para o autor, por exemplo, “A arte pode ser definida como uma linguagem 

simbólica” (CASSIRER, 1994, p. 274) e explica: “Tal como todas as outras formas 

simbólicas, a arte não é uma simples reprodução de uma realidade dada, pronta. É um dos 

meios que levam a uma visão objetiva das coisas e da vida humana. Não é uma imitação, mas 

uma descoberta da realidade” (CASSIRER, 1994, p. 274). O autor ainda acrescenta que: 

 

É a estrutura – o equilíbrio e a ordem – dessas formas que nos afeta na obra de arte. 
Cada arte tem seu próprio idioma característico, que é inconfundível e intransferível. 
Os idiomas das diversas artes podem estar interligados, como, por exemplo, quando 
se faz uma letra para uma música ou se ilustra um poema; mas não são traduzíveis 
entre si. Cada idioma tem uma tarefa especial a cumprir na “arquitetura” da arte. 
(CASSIRER, 1994, p. 252-253). 
 

Sob o conceito de linguagem, Cassirer (1994) engloba diferentes manifestações 

artísticas como a música, a pintura, a poesia e até a ciência. Nessa concepção, como 

linguagens, essas manifestações compreendem uma dimensão que provoca significações, isto 

é, que atua como signo. Para Joly (2010, p. 33), o signo pode ser entendido como “essa coisa 

que se percebe está no lugar de outra; esta é a particularidade essencial do signo: estar ali, 

presente, pra designar ou significar outra coisa, ausente, concreta ou abstrata”. 

Outro autor que pensa a linguagem para além da linguagem natural é Stuart Hall. Em 

Cultura e Representação (2016), Hall considera o termo linguagem de forma ampla e 

inclusiva. Para ele, o papel principal da linguagem estaria na comunicação de significados 

compartilhados, no âmbito da cultura. Assim, “a linguagem nada mais é do que o meio 

privilegiado pelo qual ‘damos sentido’ às coisas, onde o significado é produzido e 

intercambiado” (HALL, 2016, p. 17, grifo do autor). Segundo Hall (2016), a capacidade de 

construir e compartilhar significados remete à forma como a linguagem opera, isto é, ao seu 

funcionamento enquanto um sistema representacional. Como observa o autor (2016), 

caracterizada por muitos recursos, a linguagem não está limitada ao uso da língua, mas pode 

se referir a qualquer sistema representacional: 

 

Na linguagem fazemos uso de signos e símbolos – sejam eles sonoros, escritos, 
imagens eletrônicas, notas musicais e até objetos – para significar ou representar 
para outros indivíduos nossos conceitos, ideias e sentimentos. A linguagem é um dos 
meios através do qual pensamos, ideias e sentimentos são representados numa 
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cultura (HALL, 2016, p. 18). 
 

 Desenvolvendo esse mesmo ponto de vista, Hall (2016) ressalta a importância da 

cultura e o papel do simbólico no centro da vida em sociedade, particularmente no que tange a 

cultura de massa: 

 

O sentido é também produzido em uma variedade de mídias; especialmente, nos dias 
de hoje, na moderna mídia de massa, nos sistemas de comunicação global, de 
tecnologia complexa, que fazem sentidos circularem entre diferentes culturas numa 
velocidade e escalas até então desconhecidas na história (como aborda Du Gay, 
1997). O sentido também é criado sempre que nos expressamos por meio de 
“objetos culturais”, os consumimos, deles fazemos uso ou nos apropriamos; isto é, 
quando nós os integramos de diferentes maneiras nas práticas e rituais cotidianos e, 
assim, investimos tais objetos de valor e significado. Ou, ainda, quando tecemos 
narrativas, enredos – e fantasias – em torno deles (este é o foco de Mackaay, 1997) 
(HALL, 2016, p. 22). 
 

O amplo conceito de linguagem adotado por Hall (2016) parte da ideia de que 

linguagem diz respeito a todo sistema, seja de palavras, de imagens, de sons ou de objetos, 

que possam ser organizados em signos com a finalidade de expressar sentido. Assim, explica 

o autor:  

 

O sistema escrito ou o sistema falado de uma língua particular são ambos, 
obviamente, considerados “linguagens”. Mas também o são as imagens visuais, 
sejam elas produzidas pela via manual, mecânica, eletrônica, digital ou por outros 
meios, quando usadas para expressar sentido (HALL, 2016, p. 37). 
 

A exemplo de Hall, a concepção de linguagem que se pretende adotar parte do 

princípio de que o termo linguagem excede os limites da língua. 

Como descreve Puppi (2009), as causas que mais contribuíram para o alargamento do 

conceito de linguagem remontam à segunda metade do século XIX, a partir da Revolução 

Industrial. Desse período em diante, a tecnologia revolucionou os meios de comunicação, 

dando origem à fotografia, ao rádio, ao cinema e a outros meios que surgiram posteriormente 

e ainda se desenvolvem atualmente. “O surgimento acelerado dessas novas tecnologias de 

comunicação trouxe consigo a necessidade de que se passasse a estudar o fenômeno da 

linguagem que é subjacente a qualquer processo de comunicação” (PUPPI, 2009, p. 24). 

Conceber as HQs como linguagem significa, antes de tudo, reconhecê-las como um 

meio capaz de construir significados, ou seja, produzir símbolos. De acordo com Joly (2010, 

p. 36), “o símbolo corresponde à classe dos signos que mantêm uma relação de convenção 

com seu referente”. Também as HQs teriam códigos ancorados em convenções próprias. 
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Como linguagem simbólica, as HQs possuem um conjunto de regras, um código cultural, 

considerado essencial para o processo cognitivo.  

Em seu livro As linguagens dos quadrinhos, Barbieri (2017) defende um ponto de 

vista semelhante ao ambiente cognitivo de Dascal (2002). Para o teórico dos quadrinhos, “não 

existem ideias que não tenham sido formadas no interior de uma linguagem” (BARBIERI, 

2017, p. 18). O autor argumenta que a linguagem não é apenas um instrumento para transmitir 

ideias, mas é também o ambiente necessário para a sua formação. Como exemplifica Barbieri 

(2017), palavras podem expressar raciocínios e descrições, mas não podem expressar sons, 

aromas ou cores, isto é, cada linguagem teria uma autonomia relativa e seria o ambiente no 

qual se formam determinadas ideias. 

No horizonte conceitual de Barbieri, estar dentro de uma linguagem consiste em 

habitá-la. E “habitar uma linguagem significa estar dentro dela, não poder vê-la de fora; 

significa poder aproveitar suas possibilidades expressivas, mas também partilhar de seus 

limites” (BARBIERI, 2018, p. 18). Cabe ressaltar que, a linguagem à qual o autor se refere 

são as HQs e o ponto de vista que ele adota é externo a essas produções, destacando processos 

cognitivos semelhantes em diferentes linguagens.  

Em vez de explorar os quadrinhos destacando características que são unicamente suas, 

Barbieri (2017, p. 20) propõe explorar essa linguagem atravessando “as linguagens que 

atravessam a linguagem dos quadrinhos” (BARBIERI, 2017, p. 20, grifo do autor). Em 

outras palavras, o autor propõe explorar os quadrinhos de fora da linguagem, pelo que ela 

possui em comum com outras linguagens como a literatura, a pintura, o cinema, a fotografia 

etc. 

Em contraponto a essa visão plural, baseada na semelhança, a qual introduz os 

quadrinhos na discussão geral da comunicação, o livro intitulado O sistema dos quadrinhos, 

de Groensteen, enfatiza aquilo que diferencia os quadrinhos de outras linguagens, busca a 

autonomia da linguagem e as possibilidades expressivas que lhe são exclusivas. 

Apesar de distintas, em certos pontos, as duas teorias se aproximam. Ambas 

consideram os quadrinhos como linguagem. Em certo sentido, pode-se argumentar que a 

noção de linguagem – ambiente de Barbieri (2017) aproxima-se da linguagem – sistema de 

Groensteen (2015).  

Nesse sentido, é importante ressaltar que a linguagem dos quadrinhos se constitui 

como um sistema, mas também como o ambiente cognitivo no qual ela se desenvolve. 

Enquanto o primeiro privilegia os quadrinhos vistos de fora, na relação com outras 

linguagens; o segundo enfatiza as relações que ocorrem no interior da linguagem, abordada 
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como sistema. 

Toda linguagem é sistemática. Nesse sentido, pode-se aplicar a noção de tecnologia 

cognitiva tanto à linguagem das HQs quanto ao sistema de Groensteen, entendido como um 

método de análise, uma forma mental que articula todas as relações que os quadrinhos 

mantêm entre si. Como um sistema, a teoria inaugurada por Groensteen pode ser considerada 

uma TC, pois desvela a natureza da linguagem dos quadrinhos e amplia a capacidade de 

estudá-la enquanto objeto de análise. 

Para analisar as HQs, Groensteen (2015) adota um ponto de vista apoiado tanto na 

estética quanto na semiótica. Essa perspectiva é qualificada pelo autor como macrossemiótica. 

Trata-se de abandonar alguns procedimentos da ortodoxia disciplinar como, por exemplo, a 

decomposição das HQs em unidades constitutivas elementares, pois “na HQ, a imagem (o 

quadro) é fragmentária e encontra-se em sistema de proliferação; ela jamais constituirá o 

enunciado como um todo, mas pode e deve ser vista como componente de um dispositivo 

maior” (GROENSTEEN, 2015, p. 13). Dito de outra forma, deve-se observar a HQ como um 

todo, visto que a mesma não lida com imagens singulares como, por exemplo, no caso da 

pintura; nessa lógica, unidades menores como o balão não são tão importantes quanto outras, 

maiores, como o quadro.  

As HQs mobilizam simultaneamente códigos visuais e discursivos. Como linguagem 

autônoma, esses códigos estão interligados. “Os quadrinhos, portanto, são uma combinação 

original de uma (ou duas, junto com a escrita) matéria(s) da expressão e de um conjunto de 

códigos. É a razão pela qual podem ser descritos apenas em termos de sistema” 

(GROENSTEEN, 2015, p. 15).  Como sistema, com base em Groensteen (2015), é possível 

explorar as HQs na sua totalidade e assim mostrar sua coerência.  

No sistema de Groensteen, a produção de sentido nas HQs ocorre por meio da 

interação entre o código espacial e o temporal e narrativo. O código espacial é responsável 

por estruturar o layout, o quadro, requadro e a sarjeta “em função do projeto narrativo e 

artístico” (GROENSTEEN, 2015, p. 110). O código temporal e narrativo, por sua vez, tem 

por objetivo estabelecer as relações semânticas que abarcam o diálogo entre os quadros 

próximos entre si e outros mais distantes. Apesar da dificuldade de se analisar separadamente 

os elementos que interagem nesses dois níveis do sistema proposto por Groensteen (2015), há 

de se destacar, para fins didáticos, alguns dos elementos que contribuem para a elaboração e 

para a compreensão teórica do significado nas HQs. 
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5.1 O QUADRO 

 

Para Groensteen (2015), o quadro é a unidade mínima das HQs, não sendo necessário 

estudar os quadrinhos a partir de unidades inferiores a ele. O conteúdo dos quadros pode ser 

icônico, plástico ou verbal, isto é, podem conter imagens, balões, recordatórios e palavras, 

além disso, se apresenta “como uma porção de espaço isolada por vazios e delimitado por um 

requadro que assegura sua integridade” (GROENSTEEN, 2015, p. 36). Constituído como 

unidade mínima, o quadro pode ser extraído, tirado do lugar e submetido a uma remontagem 

quando, por exemplo, a HQ muda de suporte. Nesse caso, ainda que pese algum tipo de 

extensão ou amputação, o quadro se submete ao formato da página. Isolado e emoldurado por 

vazios, o quadro destaca-se no continuum sequencial, oferecendo-se ao investimento 

emocional do leitor 

O formato mais comum de quadro costuma ser retangular ou quadrado. No entanto, 

ele também pode ter outros formatos como o trapézio, o círculo, a elipse, pode até mesmo 

aparecer sem molduras que o contornem ou assumir tamanhos variados. De acordo com 

Postema (2018, p. 59), “O tamanho do quadro, assim como o número de quadros por página, 

pode afetar o significado do conteúdo do quadro”. 

Outro ponto a ser destacado em relação ao quadro diz respeito à sua interação com os 

demais quadros e com os parâmetros geométricos, formal, espacial e posicional, ou seja, sua 

localização na página e na obra como um todo. Assim, o quadro pode assumir um momento 

chave na narrativa, por exemplo, ao se localizar no início, no fim ou em algum ponto de 

virada da trama ou da página.  

Como destaca Postema (2018), os quadros combinados criam sinergia e inventam algo 

novo. Segundo a autora, “É com essa função que os conteúdos dos quadros individuais – 

imagens que trazem significado pela semelhança ou por um código como o gestual ou 

temporal, ou de cores – se tornam significantes em relação a outros quadros e seus conteúdos 

(POSTEMA, 2018, p. 58). Joly (2010) percebe o ícone, a partir da classificação proposta por 

Pierce, como um signo que mantêm uma relação de semelhança com o objeto representado. 

“Um desenho figurativo, uma fotografia, uma imagem de síntese que represente uma árvore 

ou uma casa são ícones, na medida em que se ‘pareçam’ com uma árvore ou com uma casa” 

(JOLY, 2010, p. 35). Em relação aos quadros, o sentido se produz pela justaposição de 

diferentes conteúdos icônicos. 
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5.2 O REQUADRO 

 

O requadro pode ser considerado como o tipo de contorno ou moldura que encerra o 

quadro. O requadro separa os quadros uns dos outros e demarca o espaço da sarjeta, explicada 

na seção a seguir. Mas ele também contribui para a criação de significado: 

 

O requadro de uma obra plástica participa plenamente do seu dispositivo 
enunciativo e condiciona sua recepção visual. Autonomizando o trabalho e isolando-
o da realidade externa, realiza o encerramento e o constitui como objeto de 
contemplação; no caso dos quadrinhos, em objeto de leitura (GROENSTEEN, 2015, 
p. 43).  
 

Como explica Groensteen (2015, p. 49), o requadro possui múltiplas funções, em que 

se destacam seis principais: 1) “de fechamento, uma função diretamente relacionada à 

dimensão do espaço e tempo da narrativa em que ‘Fechar o quadro é fechar um fragmento de 

espaço-tempo que pertence à diegese, para significar sua coerência'; 2) de separação, que ao 

isolar o quadro, juntamente com a sarjeta ou o entrequadros, se torna condição de leitura, 

facilitando a compreensão da sequência. Entretanto, existem exceções a esse tipo de 

separação. Algumas vezes, a separação é realizada por um único traço ou não há nada tangível 

que separe os quadros. Contudo, a função de separação, mesmo nesses casos, ainda continua 

existindo; 3) de ritmo, “imposto pela sucessão de requadros” (GROENSTEEN, 2015, p. 55). 

Distribuindo ritmicamente a narrativa, “Seu discurso tem a particularidade de ser descontínuo, 

elíptico, agitado. Cada novo quadro precipita a narrativa e, simultaneamente, a contém. O 

requadro é o agente dessa dupla manobra de progressão/retenção (GROENSTEEN, 2015, p. 

55); 4) de estrutura, na qual o requadro, geralmente de formato retangular, embora possa 

também ter outros formatos, participa de uma serie sequencial, ao mesmo tempo em que 

constrói o multirequadro; 5) de expressão, relacionada ao traçado, isto é, as linhas de contorno 

dos requadros. Essas mudanças na linha do traçado entre dois quadros podem servir “para 

chamar a atenção para uma ruptura no nível de enunciação ou no status da imagem, 

indicando, por exemplo, um flashback ou o início de uma sequência onírica” 

(GROENSTEEN, 2015, p. 62); 6) de indicador de leitura, pois o requadro “sempre será 

indicativo de algo a se ler” (GROENSTEEN, 2015, p .62). Essa função também estabelecerá 

o tipo de contrato de leitura entre o autor (ou autores) e o leitor.  

Assim, cada porção de imagem isolada pelo requadro constitui um enunciado 

completo e mesmo um requadro sem conteúdo, branco, no contexto da narrativa passa a ser 

significativo.  
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Todas essas funções exercem efeitos tanto sobre o conteúdo do quadro quanto sobre a 

configuração do multirequadro. Influem, igualmente, sobre a percepção do leitor e podem ser 

utilizadas como parte da retórica de cada autor. 

 

5.3 A SARJETA 

 

A sarjeta, ou lacuna, é essencialmente o espaço vazio que está entre os quadros. Como 

explica Groensteen (2015, p. 122), “O vazio intericônico marca, sobretudo, a solidariedade 

semântica dos quadros contíguos, ambas trabalhadas conforme os códigos do desenho 

narrativo e sequencial”. Nessa perspectiva, o espaço vazio seria ainda responsável pela 

anulação provisória do quadro anterior, permitindo ao seguinte existir, de forma plena e 

compacta. 

Nesse sentido, é o leitor quem preenche e dá sentido ao espaço entre os quadros: 

“Entre as imagens polissêmicas, o vazio polissintático é o espaço de uma determinação 

recíproca, de cima para baixo e de baixo para cima, e é dentro dessa interação dialética que se 

constrói o sentido – mas não sem a participação do leitor” (GROENSTEEN, 2015, p. 122).  

Seguindo a mesma linha de raciocínio, Postema (2018, p. 58) sintetiza a função das 

sarjetas: “A função das sarjetas é separar os quadros e articulá-los: os quadros são criados 

como entidades individuais ou sintagmas que, ao mesmo tempo, estão conectados aos outros 

quadros em volta, devido ao poder das lacunas intermediarias”. 

 O vazio entre dois quadros seria o “lugar de uma articulação ideal, de uma conversão 

lógica, a de um seguimento de enunciáveis (os quadros) em um enunciado singular e coerente 

(a narrativa)” (GROENSTEEN, 2015, p. 121). Assim, tal qual o texto literário, o sentido da 

HQ vai sendo construindo de modo progressivo. A regularidade ou irregularidade das sarjetas, 

seu formato ou ausência, poderá alterar o aspecto do layout da página e, por conseguinte, a 

produção de sentido. 

De todos os elementos que participam da construção do sentido nas HQs, Postema 

(2018) considera a sarjeta como o princípio operacional mais importante. Ela defende que “a 

sarjeta, como uma entidade, é única para a forma dos quadrinhos” (POSTEMA, 2018, p. 82). 

Mesmo nas HQs em que as lacunas não aparecem como um espaço em branco, há sempre 

uma lacuna entre os momentos fragmentados. Nesses casos, os próprios desenhos e contornos 

dos personagens podem atuar criando a sarjeta, que separa e dá sequencialidade aos quadros. 
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5.4 A INCRUSTAÇÃO 

 

Groensteen (2015, p. 93) define como incrustação quando a configuração de um 

requadro “acolhe um ou outro(s) quadro(s) dentro de si”. Esse tipo de composição geralmente 

está articulado pelas relações semânticas da história e participa inteiramente do momento 

retratado. 

Postema (2018, p. 76), por sua vez, chama esse procedimento de anexação e explica: 

“Os quadros com anexação podem ser utilizados para estabelecer uma atmosfera, para criar 

um sentido de tempo passando em relação ao quadro principal ou ambos”. Como exemplo, a 

autora cita a utilização desse recurso em obras como Good-bye, Chunky Rice, de Craig 

Thompson e Here, de Richard McGuire. Pode-se dizer que Here talvez seja o exemplo de HQ 

que utilizou a incrustação, ou anexação, da forma mais engenhosa de que se tem 

conhecimento. 

Na história em quadrinhos Here, Richard McGuire “usa um layout com diversas 

anexações como uma forma de fragmentar o tempo” (POSTEMA, 2018, p. 75). Em Here, 

pode-se ver a história de um lugar a partir de um ponto de vista fixo no espaço: um canto de 

um cômodo de uma casa qualquer. Esse ponto de vista não muda e é mostrado em diversos 

momentos diferentes: nos anos anteriores à construção da casa, durante o período em que foi 

habitada e após sua derrubada. São as anexações no layout da página que produzem o sentido 

do tempo intrínseco a essa HQ. Como observa Postema (2018, p. 76) “Em vez de ser uma 

história, Aqui cria fatos históricos, porém de forma fragmentada e desconexa, com o seu 

sentido construído pelas anexações de vários tamanhos e localizações que povoam os quadros. 

No caso de Aqui, o layout é a história”. 

Ainda sobre a incrustação, Groensteen (2015, p. 93) comenta que “Esse tipo de quadro 

tem por função plantar a priori a paisagem sobre a qual acontecerá a ação relatada, ou de criar 

um recuo a posteriori para abstrair-se da ação, deixar os protagonistas ou concluir uma 

sequência”. Enfim, a incrustação pode servir para contextualizar o quadro anexado, ao mesmo 

tempo em que interage de forma dialógica com os outros quadros. Assim, a incrustação ocorre 

na relação dialética ou de oposição entre o quadro englobante e o quadro incrustado.  

Nesse sentido, na HQ Desgraçados, de Mutarelli, a Figura 33 ilustra um exemplo do 

uso da incrustação. Localizada no final de uma narrativa fragmentada e ambígua, a página 

possui quadros incrustados que contribuem para o tom pessimista da HQ. O hiperrequadro 

contém os quatro quadros que compõe a sequência. O termo hiperrequadro “se aplica a uma 

única unidade, que é a da prancha” e “ele está para a prancha assim como esse requadro está 
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para o quadro” (GROENSTEEN, 2015, p. 42). Os quadros incrustados retratam apenas o 

personagem enquanto observa a chuva da janela. Não há ação, no entanto, a repetição do 

quadro cria um sentido de tempo que transcorre e, ao mesmo tempo, reflete o conflito interno 

que paralisa o personagem. As pequenas mudanças que se sucedem nos quadros, o reflexo da 

mulher esquelética no espelho, indicam a iminência da morte. Sem sarjetas aparentes para 

separar os quadros do fundo, a chuva cria o ambiente psicológico no qual transcorre o dilema 

que parece transbordar nos quadros. 

 

Figura 33 – Desgraçados 

 
Fonte: MUTARELLI, 1993, p. 79. 

 

5.5 O LAYOUT 

 

O layout, ou mise en page, pode ser considerado como uma das principais operações 

na integração dos componentes de uma HQ. Suas atribuições vão desde fechar o 

hiperrequadro e estabelecer relações proporcionais e posicionais entre os quadros até designar 

o grau de autonomia e importância de cada quadro. Além disso, o layout ajusta os balões 

dentro dos requadros.  

Por isso, o desenhista busca distribuir os elementos e as formas nos espaços a fim de 

que contribuam para a construção do sentido no contexto da narrativa. Como observa 

Groensteen (2015, p. 98), “o layout não opera sobre requadros vazios, mas sim deve levar em 

conta seus conteúdos”. Logo, ao elaborar uma página de quadrinhos, o layout partirá de um 
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determinado conteúdo e dos enunciados sucessivos que aparecerão dentro dos quadros. 

Porém, o layout não deve ser visto como uma fase que antecipa ou sucede a decupagem, “mas 

segundo um processo dialético no qual essas duas instâncias determinam-se mutuamente” 

(GROENSTEEN, 2015, p. 99). 

Opondo-se à tipologia de Benoît Peeters, que propõe o layout retórico, Groensteen 

(2015) defende que o layout regular permite maior visibilidade e oferece múltiplas 

possibilidades de decupagem e entrelaçamento. O autor (2015) cita obras inovadoras como 

Feux, de Matotti, e Watchmen, de Moore e Gibbons, como exemplos do emprego do layout 

regular. Além disso, o layout regular também possibilita “rupturas repentinas e espetaculares 

com a norma que se coloca de entrada” (GROENSTEEN, 2015, p. 104). No processo de 

descrever e de analisar a elaboração do layout de uma HQ, Groensteen (2015) recomenda 

duas perguntas fundamentais a respeito dele:  

a) Ele é regular ou irregular? 

b) Ele é discreto ou ostentatório? 

A partir desse momento, Groensteen (2015) combina essas características em pares, 

definindo quatro categorias de layout: regular e discreto; regular e ostentatório; irregular e 

discreto23; irregular e ostentatório. Nesse contexto, as escolhas por determinado tipo de layout 

estariam motivadas pelo projeto artístico que ensejaria o conjunto da obra. Por exemplo, um 

layout muito quebrado, bagunçado ou irregular, poderá traduzir uma situação caótica, como 

uma perseguição de carros ou um acesso de loucura do protagonista. 

 

5.6 O SISTEMA ESPAÇOTÓPICO 

 

Groensteen (2015) não foi o único a perceber que as HQs produzem sentido a partir 

das relações espaciais que envolvem o layout das páginas, como a justaposição e o formato 

dos quadros. Eco (2008, p. 146) já apontava para uma gramática do enquadramento nos 

quadrinhos com base na análise de Steve Canyon. Eisner e McCloud tampouco ignoraram 

esse fato. Mas foi Groensteen quem desenvolveu essa ideia de forma mais aprofundada. Por 

isso, o autor pode ser considerado fundamental para a análise das estruturas espaciais e dos 

demais elementos que compõe as HQs. Deve-se a ele toda a terminologia quadrinistica 

desenvolvida na obra O sistema dos quadrinhos (2015), utilizada nesta pesquisa.  

De acordo com Groensteen (2015, p. 39, grifo do autor), “A representação 

                                                 

23 Corresponde ao layout “retórico” clássico (GROENSTEEN, 2015, p. 106). 
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esquemática tradicional de uma página de quadrinhos nada mais é do que uma grade onde os 

compartimentos são deixados em branco, o ‘esqueleto’ sendo apenas o corpo do objeto 

suscitado.” 

A fim de entender melhor essa proposta, desenhou-se um exemplo de grade (FIGURA 

34), sem conteúdo icônico definido, no qual pode-se ver um aglomerado de quadros 

justapostos, o qual o autor denomina multirrequadro simples. Este compreende a página, tira 

ou unidade subordinada que une vários quadros; enquanto o multirrequadro paginado 

corresponde a totalidade de páginas que compõem uma obra como um todo. 

 

Figura 34 – O multirrequadro 

 
Fonte: autoria própria (2019). 

 

Quando um autor pretende criar uma HQ “ele pensa essa história e sua obra de acordo 

com a forma mental com a qual ele terá de negociar. O dispositivo espaçotópico é exatamente 

essa forma e uma das chaves do sistema dos quadrinhos” (GROENSTEEN, 2015, p. 32). 

Assim, a configuração do espaço da página dependerá da proposta da história e do tipo de 

conteúdo veiculado por ela. Nas HQs, como esclarece o teórico francês, não se pode distinguir 

o discurso da forma espacial assumida pelo conteúdo e na qual ele é produzido, isto é, o 

discurso e sua representação no espaço da página de uma HQ são indissociáveis.  

Logo, percebe-se que a elaboração de uma HQ dialoga com a preexistência de uma 

forma mental, não sendo uma construção abstrata e especulativa, como explica Groensteen 

(2015). É preciso que se tenha uma ideia prévia do meio e da natureza do projeto artístico que 

se pretende assumir. Nesse sentido, o autor considera a espaçotopia como uma perspectiva 
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geral em relação aos quadrinhos e a partir da qual se pode pensar uma nova possibilidade de 

desenvolvimento da HQ que reclama uma formulação específica. Nessa perspectiva, pode-se 

afirmar que para cada conteúdo representado na forma de quadrinhos, há uma forma espacial 

capaz de expressar esse conteúdo de um modo mais adequado, destacando ou intensificando o 

teor da história. 

Pode-se observar, por exemplo, como a organização do espaço, determinada pelo 

layout, foi fundamental para a força da interpretação de Raça superior (FIGURA 35), de 

Kriegstein. A história em questão narra um encontro em uma estação de trem entre um 

comandante nazista e um dos sobreviventes de um campo de concentração alemão. A visão do 

sobrevivente, ao entrar no vagão, faz com que o ex-comandante Reissman recorde toda a 

experiência do horror e da barbárie do holocausto. Reissman, ao ser reconhecido por sua 

vítima pregressa, é perseguido enquanto foge pela plataforma da estação. A última página da 

história apresenta seu clímax e seu desfecho. Do quadro 2 ao 10, num crescendo, a sequência 

chama a atenção do leitor para o momento em que Reissman cai nos trilhos durante a chegada 

do trem, e este o esmaga. No último quadro, ao ser questionado, o sobrevivente alega não 

saber a identidade do homem recém falecido, “era um perfeito estranho”. 

 

Figura 35 – Raça superior de Kriegstein 

 
Fonte: KRIEGSTEIN, 2018, p. 136. 
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De acordo com a análise de Benson, Kasakove e Spigelman (citados por GARCÍA, 

2012, p. 139) foi a abordagem de Kriegstein:  

 

(...) que elevou a história “acima do contexto da típica história com final 
surpreendente dos quadrinhos e a converteu em uma experiência artística 
memorável”, utilizando precisamente um “estilo que é a antítese da narrativa padrão 
em quadrinhos. Esse estilo podia ser resumido na utilização de planos 
“antiespetaculares” e na decomposição da sequência em um número superior de 
requadros. 

 

 O efeito preciso de tensão e desenvolvimento dramático é expresso pela profusão de 

quadros que o autor utiliza para retratar a queda. Assim, a queda do comandante significa não 

apenas a morte do indivíduo, mas de uma ideologia. A organização dos quadros confere certa 

lentidão a esse momento, responsável pela intensidade e pela carga dramática da história. Essa 

vagarosidade, no entanto, ocorre não só pela subdivisão dos quadros, mas pelo que ocorre no 

interior dos quadros, ou seja, pela decupagem. Nessa lógica, a escolha dos momentos 

retratados implementa sintagmas sequenciais, subordinados à finalidade narrativa. No artigo 

de Sadowski (2018) dedicado a Kriegstein, o autor destaca ainda outros elementos que 

contribuíram para o impacto dessa interpretação: “em oposição a abordagem cartunista, seu 

desenho é frio, distanciado, preciso e limpo. No contraste entre o estilo aparentemente neutro 

e a carga emocional da história está a força da interpretação de Kriegstein” (SADOWSKI, 

2018, p. 30). 

Como se pode observar, o dispositivo espaçotópico considera o suporte e os princípios 

de distribuição espacial, em função de uma forma mental prévia. Mas, a funcionalidade desse 

dispositivo também está atrelada à artrologia, responsável pela articulação entre os quadros. 

Embora subordinada à espaçotopia, a artrologia contribuirá para o desenvolvimento desse 

dispositivo, pois tratará das “relações semânticas de tipo linear, regidas pela decupagem” 

(GROENSTEEN, 2015, p. 110). Assim, esses dois níveis de interpretação, espaçotópico e 

artrológico, podem ser considerados indissociáveis.   

A respeito da artrologia, essa pode ser ainda geral ou restrita. A artrologia geral lida 

com as relações semânticas entre quadros distantes entre si. Por exemplo, pode-se construir 

uma relação entre um quadro que se encontra na primeira página de uma HQ com outro 

localizado na última página. Já a artrologia restrita ocupa-se do significado produzido pelos 

quadros situados próximos uns dos outros ou na mesma página. Ambas as formas de 

artrologia, geral ou restrita, produzem significado por meio do entrelaçamento entre os 

quadros no plano narrativo. 



100 

Como explica Postema (2018, p. 154), o entrelaçamento está associado a uma leitura 

que avança e retrocede nas páginas e sequências com o intuito de reexaminar certos quadros, 

criando novas formas de interpretação da história: “o processo de entrelaçamento é essencial 

para permitir a ressignificação retroativa ou a projeção que cria a trama a partir das lacunas”. 

Feitas para serem lidas de forma sequencial, as operações que auxiliam na produção de 

sentido de uma HQ ocorrem por meio da configuração do sistema dos quadrinhos. Nesse 

sistema, nada é por acaso. Tudo é narrativa. Busca-se, nesse sentido, compreender as 

operações associadas à espaçotopia e à artrologia que possam, de certa forma, contribuir para 

o efeito do grotesco. 

Para isso, propõe-se um protocolo de análise que considere os dois níveis propostos 

por Groensteen (2015): 1) o nível local, da página, privilegiando as questões relacionadas ao 

layout e seus componentes, como o quadro, a moldura e a sarjeta; e 2) o nível global da 

história, considerando o significado atribuído à narrativa como um todo. Além disso, 

considera-se o conteúdo das páginas escolhidas relacionado aos conceitos de grotesco 

observados até o momento, bem como a visão de mundo atrelada a eles. Em linhas gerais, 

pode-se demarcar as bases teóricas desta dissertação através da tabela a seguir: 

 

              Tabela 1 – Bases teóricas da dissertação 
ESPAÇOTÓPICO   O GROTESCO E SUAS ESTÉTICAS   VISÃO DE MUNDO 

 (categorias plásticas)           
LAYOUT ESTRANHO ROMÂNTICA 
- quadro  - fantástico - tragicômica 

- requadro - absurdo - satírica 
- sarjeta - inquietante - mundo sem sentido 

- incrustação - disforme - alheado 

  - monstruoso - vazio e abissal 
  REALISMO GROTESCO MATERIALISTA  

  - ligado ao corpo - carnavalesca 

  - ao riso - ambivalente 

  - paródico - positiva e integradora 
  - hiperbólico     
  - rebaixamento do elevado     
  ARTES VISUAIS E LITERATURA DIVERSAS 

  - ornamental     
  - escatológico     
  - teratológico     
  - chocante     
  - crítico     
  HQs     
  - caricato     
  - antropomórfico     

              Fonte: autoria própria (2019). 
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6 UM QUADRINISTA GROTESCO  

 

Este capítulo considera os conceitos trabalhados até o momento para pensá-los na obra 

de Mutarelli, partindo do princípio de que o grotesco é um conceito que se materializa de 

forma dinâmica, podendo estar ligado a quaisquer aspectos arrolados pelos teóricos dessa 

categoria estética ou, ainda, a uma combinação dessas teorias. Outras percepções, ligadas 

propriamente à produção de sentido nas HQs, foram vinculadas à representação do grotesco 

no sistema dos quadrinhos. Nessa linha de entendimento, foram explorados diversos aspectos 

do grotesco nos diferentes álbuns apresentados no capítulo 2.  Esses álbuns foram escolhidos 

por compreenderem uma fase na qual a identidade autoral de Mutarelli já se encontrava 

consolidada.  

Muitos aspectos do grotesco se repetem ao longo das HQs de Mutarelli. Dessa forma, 

a análise enfatizou aqueles que mais se destacam em cada narrativa, sem ressaltar outras 

manifestações, as quais foram apenas mencionadas, para depois serem trabalhadas nas HQs, 

nas quais tais aspectos estão vinculados com maior intensidade. 

 

6.1 TRANSUBSTANCIAÇÃO – O ENTRELAÇAMENTO, OS FREAKS E O 
ALHEAMENTO DO HUMANO 

 

Transubstanciação conta a história de Thiago, indivíduo que se diz poeta, mas que, do 

ponto de vista social, é considerado um louco recém-saído da prisão. Com o desenrolar da 

narrativa, revela-se que Thiago cumpriu oito anos de prisão por assassinar o próprio pai, o 

grande Zoster, uma aberração de quatro braços e um rosto alojado no ventre, exposto no 

“Grande Circo”. Para Thiago, matar o pai foi um gesto poético, de amor e liberdade. Thiago 

espera que Beatriz, do mesmo modo, seja capaz de matá-lo como prova de amor. Alucinado, 

na embriaguez da música de Carlos Gardel, Thiago segue o percurso violento e suicida que 

resultará em sua morte.  

A página 13, do capítulo 1, intitulado Estímulos sensoriais externos constitui um 

enunciado bastante simples. A página em questão (FIGURA 36) mostra o personagem Thiago 

caminhando pelas ruas de uma cidade deserta quando é abordado por um mendigo.   
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Figura 36 – Estímulos sensoriais externos, de Transubstanciação 

 
Fonte: MUTARELLI, 1991, p. 13. 

 

Nessa página, a mistura entre o sonho e a realidade produz uma imagem estranha e 

disforme. A organização do layout e dos requadros reforça esse efeito. Geralmente, no 

sistema dos quadrinhos, o sonho é retratado por uma moldura irregular, que se destaca das 

outras. Mas Mutarelli optou pela regularidade, de forma que não se pode dizer que Thiago 

está sonhando. Somente o conteúdo icônico indica tratar-se de um sonho, significado pela 

figura distorcida e exagerada do mendigo, o que leva à dissolução da ordem temporal e 

espacial da narrativa. Nessa lógica, pode-se, ainda, pensar nos mundos oníricos e nas 

máscaras discutidos por Kayser (1986). Do sétimo quadro da página 13 até o primeiro quadro 

da página seguinte, descobre-se que o mendigo se tornou uma máscara e sua voz é, na 

verdade, a da moça com a qual Thiago compartilha a cama. 
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Na ênfase nos sonhos e na monomania percebe-se como, pouco a pouco, o mundo de 

Thiago vai se tornando um mundo alheado. O sonho exprime o isolamento e a dissolução dos 

vínculos sociais que ligam o personagem à realidade. A alienação faz com que sua percepção 

de mundo se torne estranha e disforme.  

No capítulo 2 de Transubstanciação, a sequência de quadros dá continuidade a esse 

tema: observa-se Thiago procurando uma revista24 na estante e depois caminhando até o sofá, 

onde ele se deita para ler. Na página 18, um close esclarece o que ele lê: a história de uma 

monstruosidade de duas cabeças que busca resolver seus conflitos por meio do suicídio.  

Gardel, o músico que o protagonista ouve, aparece em um pôster fixado na parede da sala. Por 

esse viés, todos os quadros do capítulo dois são preenchidos por sons: da música no toca-

discos ou pelo noticiário do rádio ou da televisão. O verbal ocupa boa parte da página. O 

silêncio e a profusão de informações que ocupam o espaço da página 19 revelam a alienação 

que acomete o personagem. A marionete (FIGURA 37), a música, o noticiário e a duplicidade 

monstruosa evocam o título do capítulo, as vozes, que se insinuam de forma sinistra e 

perturbadora na mente do protagonista e na narrativa. 

 

Figura 37 – Ventríloquo de Carlos Gardel 

 
Fonte: MUTARELLI, 1991, p. 16. 

                                                 

24 A revista procurada por Thiago apresenta a HQ, A História de João, criada por Mutarelli e publicada no 
fanzine Solúvel (1989) e na coletânea Seqüelas (1998). Paz (2008) destaca muitos dos recursos de 
intertextualidade e metalinguagem internos às obras do autor. 
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A abertura do capítulo 2 começa com uma imagem sinistra de um boneco ventríloquo 

de Carlos Gardel, segurando um micro megafone. Essa imagem aparece em vários momentos 

no decorrer da história: na página 37, no momento em que Thiago assassina seu amigo; na 

página 41, quando a marionete evoca o momento em que Thiago dança tango enquanto canta 

a música de Gardel; ou ainda no epílogo, no velório de Thiago. Dessa última vez, como se 

adquirisse vida (FIGURA 38), o boneco de Gardel se junta com outra personagem 

caracterizada como ventríloquo e com uma anã mutilada.  

                                             
Figura 38 – O animismo grotesco da marionete 

 
Fonte: MUTARELLI, 1991, p. 55.       

 

Mas, qual o significado desta recorrência na rede que constitui o sistema da história? 

A noção de entrelaçamento, regida pela artrologia geral, que abrange os diálogos entre os 

quadros em posições distantes, pode lançar uma luz sobre esta ocorrência. Para Groensteen 

(2015, p. 159), “o entrelaçamento geralmente baseia-se na ressurgência marcante de um 

padrão icônico (ou de uma qualidade plástica), ela se dá sobretudo, em situações de 

aparecimento e desaparecimento, ambas de forte potencial dramático”. 

A multiplicação e a distribuição dos quadros com a marionete de Gardel em lugares 

orquestrados na narrativa não são gratuitas. A marionete é portadora de sentido: atua como 

uma espécie de testemunha da transubstanciação e do destino reservado a Thiago. Com base 

em Groensteen (2015, p. 163), trata-se “da metáfora do olho que vê, que sabe e que julga”, 

logo, não é uma testemunha neutra. Longe disso, trata-se de uma força sinistra que atua sobre 

o personagem. A estranha figura que observa o protagonista lembra, ainda, o narrador 
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satânico de Jean Paul, como se observou nas manifestações literárias do grotesco. O 

estranhamento se produz pelo fato de o personagem, antes uma espécie de autômato, agora 

adquirir vida.   

No capítulo 3, Ecos, novamente por meio do sonho, Thiago contempla uma visão 

grotesca da divindade (FIGURA 39). Sentado em um trono que lembra uma latrina encontra-

se Deus, retratado como uma figura degradada e esquelética. Trata-se do rebaixamento do 

elevado, sem dúvida, mas não da forma positiva e integradora descrita por Bakhtin.  

Mutarelli enfatiza o polo negativo do grotesco. Nessa inversão, o louco toma o lugar 

de Deus. Ocupando todo o hiperrequadro da página, Deus aparece como uma versão 

agigantada e disforme do próprio Thiago. Cercado por criaturas estranhas, mistura de anjos e 

demônios que poderiam ter saído de um quadro de Bosch, a divindade ostenta uma aparência 

demoníaca, um corpo cadavérico e esfaimado, cujo falo e pés de bode se destacam. A figura 

da divindade torna-se um duplo de Thiago, a versão de si que conjura o elemento demoníaco 

em seu mundo: o poeta cede lugar ao louco, ao psicótico; visão que remete a Kayser. 

 

Figura 39 – O Deus degradado e grotesco 

 
Fonte: MUTARELLI, 1991, p. 21. 
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Nessa perspectiva, o grotesco nos quadrinhos de Mutarelli necessita do corpo para se 

materializar. Logo, é na representação visual das deformidades do corpo que ele se manifesta 

de forma mais intensa. Além disso, muitas vezes, a deformidade do corpo corresponde à 

deformidade moral ou psíquica dos personagens, despertada pelas doenças e pelos distúrbios 

mentais. Sendo assim, o corpo apenas a exterioriza. Pode-se dizer que, na associação entre 

deformidade física e deformidade moral, observam-se ecos de um imaginário influenciado 

pela fisiognomonia.  

Na página 35 (FIGURA 40), o quadro ocupa toda a extensão do hiperrequadro e 

apresenta, de forma espetacular, a corporalidade grotesca do personagem conhecido como o 

grande Zoster, principal atração de um freak show. A página de único quadro destaca-se das 

outras e confere à imagem uma função teratológica. O intuito do autor não parece ser outro 

senão tentar chocar o leitor, utilizando um enquadramento que traduz o modo incrível pelo 

qual o personagem é exposto no circo. Mutarelli oferece ao leitor a visão daqueles que 

observam a monstruosidade no plano da narrativa.  

 

Figura 40 – O grande Zoster 

 
Fonte: MUTARELLI, 1991, p. 35. 
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A monstruosidade de Zoster não desperta o riso, logo, não cabe na materialidade 

grotesca de Bakhtin (1987), embora o corpo seja seu principal vetor. Como observa Russo 

(2000, p. 21), “A subjetividade, como tem sido compreendida no Ocidente, requer a imagem 

do corpo grotesco”. Em meio a outras figuras disformes e mutiladas, a figura do gigante, 

desproporcional e horrenda, evoca um caráter terrível e niilista da existência. Seus quatro 

braços, unidos pelos pulsos, tornam-se inúteis. É um corpo que se opõe radicalmente ao 

modelo clássico de beleza e proporção. É o contrário do natural. Nas palavras de Kayser 

(1986), é o que não devia existir.  

Nessa lógica, o caráter grotesco da imagem de Zoster permite, ainda, uma associação 

com as artes decorativas. Ao redor da monstruosa figura, os corpos grotescos e mutilados, a 

boca escancarada sobre o nome de Zoster e a patética imagem do dono do circo constituem 

uma moldura grotesca, combinação que remete ao caráter primitivo e ornamental do grotesco. 

Ao descrever a relação entre o grotesco e os freaks, ou aberrações, Russo (2000) 

observa a diferença entre o corpo aberto e social, descrito por Bakhtin, e a objetificação 

moderna dos corpos. No cânone moderno, baseado “na ciência, na psicologia burguesa ou no 

realismo ficcional dos séculos XIX e XX” (RUSSO, 2000, p. 95), o corpo é objetificado em 

relação a uma plateia. 

Como destaca Russo (2000), os freaks e o grotesco são produzidos pelas formações 

discursivas que incluem o empirismo, mas também o cultural. “Como uma representação 

cultural no final do século XIX, o indivíduo anormal pertence ao mundo cada vez mais 

codificado do espetáculo, aparecendo em cenários culturalmente variados” (RUSSO, 2000, p. 

96). Em Transubstanciação, o ambiente do espetáculo traduz o grotesco das relações sociais 

que marcaram Zoster como objeto. Para Thiago, o grotesco está no mundo e não apenas na 

exposição pública do corpo disforme e monstruoso do pai. Do seu ponto de vista, ele não 

matou o pai por estar exposto no circo, “mas por estar exposto neste mundo…” 

(MUTARELLI, 1991, p. 36). Pode-se dizer que, para Thiago, o assassinato do pai exprime o 

repúdio à realidade social, na qual o humano é reificado pelas relações mercantis 

configurando uma imagem grotesca de um mundo desprovido de sentido.         

A transformação que se opera em Thiago proporciona-lhe uma visão do mundo pelo 

ângulo do grotesco. Na página 40, após assassinar brutalmente seu amigo Joe durante um 

surto psicótico, Thiago caminha pela cidade enquanto uma mudança radical se produz em sua 

percepção. Observa-se uma alteração no aspecto visual do personagem, que adquire um matiz 

sombrio e expressionista, denunciando a loucura que o acomete. O layout irregular da página 

reflete a confusão mental de Thiago. Há uma ruptura no sentido da orientação tradicional da 
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leitura ocidental, da esquerda para a direita. Apesar de a leitura iniciar-se com o primeiro 

quadro à esquerda, a página possibilita diferentes percursos de leitura. Destaca-se, dentre 

esses, o percurso caótico que permite uma leitura circular da página. Os efeitos de 

entrelaçamento, como a repetição do quadro com o mendigo, o balão invertido, contribuem 

para que o layout expresse a confusão mental associada ao tema da loucura. Nesta sequência 

(FIGURA 41), há uma relação de complementaridade entre imagem e texto. Pela interação do 

texto, nos recordatórios, com a forma do layout e das imagens, toma-se conhecimento do que 

se passa na cabeça do protagonista. 

 

Figura 41 – A transubstanciação 

 
Fonte: MUTARELLI, 1991, p. 40. 

 

Ao descrever a transformação de Thiago, Mutarelli destaca a mudança que ocorre no 

mundo interior do personagem, que o torna louco. Como um elemento fortemente presente na 

iconografia do grotesco, pode-se dizer que a loucura aparece como uma reação a um modo de 



109 

vida pautado na racionalidade do capitalismo moderno. 

No capítulo 7, Thiago parte em direção ao Museu de Arte Moderna, lugar no qual 

Beatriz trabalhava, mas ela não se encontra lá. Em sua loucura, Thiago confunde uma 

funcionária do museu com Beatriz, a quem decide raptar com o propósito de que ela possa 

matá-lo. No entanto, não é isso o que acontece. Em um momento de distração, ela consegue 

se desvencilhar de Thiago e esse acaba fuzilado pela polícia.   

Na página 53 (FIGURA 42), vemos a deposição do corpo de Thiago nu e degradado, 

suspenso como uma marionete, em uma paisagem fantástica, habitada por seres disformes e 

igualmente nus. Numa atmosfera oriunda de pesadelos, a imagem funciona como uma 

alegoria para descrever o destino de Thiago após a morte. Ela expressa a perspectiva grotesca 

de um mundo alheado: “Em seus termos, a unidade de perspectiva se funda no olhar frio sobre 

a azáfama na terra, que é vista como um jogo de títeres, vazio, sem sentido, um teatro de 

marionetes, caricato. Já não há poeta divino, nem encenação da natureza” (KAYSER, 1986, p. 

160). 

 

Figura 42 – A deposição do corpo de Thiago, suspenso como uma marionete 

 
Fonte: MUTARELLI, 1991, p. 53. 
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Em Mutarelli, o motivo da marionete configura-se de forma essencialmente romântica. 

Pois, como explica Bakhtin (1987, p. 36), “o Romantismo coloca em primeiro plano a idéia 

(sic) de uma força sobre-humana e desconhecida, que governa os homens e os converte em 

marionetes”. Ainda sobre esta característica, o teórico comenta “O motivo grotesco da 

tragédia da marionete pertence exclusivamente ao Romantismo” (BAKHTIN, 1987, p. 36). 

Assim, pode-se afirmar que o tema da marionete se constitui como um conceito 

fundamental da história. Thiago é morto pela polícia e não alcança seu objetivo. Ele não 

consegue definir seu destino. O desfecho trágico da história o converte em marionete, 

manipulada por mãos desconhecidas e sinistras. Contudo, não é o final trágico que aproxima 

Transubstanciação do grotesco, mas o caráter absurdo que domina a narrativa. Como explica 

Kayser (1986, p. 160), “a tragédia como forma de arte abre precisamente no absurdo sem 

sentido o vislumbre da possibilidade de um sentido – no destino preparado na mansão dos 

deuses e na grandeza do herói trágico, que só no sofrimento se torna manifesto”. Apesar de o 

grotesco aproximar-se inicialmente do trágico, a plasmação verdadeiramente grotesca afasta-

se da tragédia e aproxima-se do absurdo, retirando qualquer possibilidade de sentido. 

A despeito dos vários elementos grotescos de Transubstanciação, pode-se afirmar que, 

de uma visão global da história, há um diálogo entre o sistema espaçotópico no qual a HQ se 

desenvolve e o grotesco estranho de Kayser (1986). A narrativa absurda, regida por um layout 

irregular, não permite atribuir qualquer sentido à Transubstanciação. O sentido global da 

história, assim como as operações, que conduzem sua representação no espaço, convergem 

para uma perspectiva grotesca, determinada pelo fracasso da orientação do leitor no mundo 

narrado por Mutarelli. 

Transubstanciação apresenta, ainda, outros elementos importantes ligados ao grotesco 

como as imagens monstruosas que antecedem o prólogo e associam o mecânico ao humano; 

as figuras antropomórficas que aparecem nos sonhos de Thiago e certos utensílios bizarros 

que se misturam com formas humanas; os corpos mutilados, que, como se verá adiante, 

permitem associá-los ao inquietante.  

Ademais, um ponto importante do grotesco de Mutarelli é que ele não rejeita as 

manifestações ligadas ao corpo. As anomalias psíquicas quase sempre estão ancoradas em 

anomalias físicas, em corpos hiperbólicos ou fora da norma. São corpos caracterizados pelo 

excesso e pela inadequação. Sobre os aspectos da concepção grotesca do corpo, a dimensão 

do baixo corporal e material, das funções fisiológicas e o corpo despedaçado, a próxima 

seção, que analisa a obra Desgraçados, segundo álbum de Mutarelli, explora-os com mais 

profundidade. 
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6.2 DESGRAÇADOS – CORPOS GROTESCOS E QUADROS ESPETACULARES 

 

O álbum Desgraçados possui um prólogo e cinco capítulos. Apesar de apresentar 

diferentes narrativas, todas elas se encontram no mesmo universo ficcional construído pelo 

autor. Todas as narrativas apresentam anti-heróis como protagonistas. Os vários personagens 

que compõe o álbum são figuras marginalizadas, como viciados, prostitutas, dementes, 

aleijados e homossexuais.  

O corpo é um dos principais elementos da iconografia do grotesco em Desgraçados. 

Evidentemente, não se trata do corpo cósmico e universal como era entendido pelos 

contemporâneos da Idade Média e do Renascimento. Trata-se de um novo cânone: “é um 

corpo perfeitamente pronto, acabado, rigorosamente delimitado, fechado, mostrado do 

exterior, sem mistura, individual e expressivo” (BAKHTIN, 1987, p. 279). No novo cânone 

corporal, certas partes como órgãos genitais, traseiro, ventre e boca perdem seu amplo valor 

simbólico e passam a ter um valor geralmente associado ao expressivo ou ao caracterológico.  

No entanto, mesmo expressando um sentido individual e privado, as manifestações do 

corpo conservam alguns reflexos do conceito de grotesco. Em Desgraçados, é possível 

observá-los no tema do corpo despedaçado, nas imagens do ato sexual, nos excrementos, na 

doença etc. 

Do ponto de vista de sua configuração no sistema das HQs, destaca-se a formação do 

grotesco a partir do estilo de desenho caricato e disforme do qual o autor se vale em 

Desgraçados. Embora a caricatura, sozinha, não comunique um efeito necessariamente 

grotesco, esse pode ser percebido nas distorções e nos exageros do estilo de desenho adotado 

nessa HQ, principalmente na mistura entre formas humanas e animais, como se verá adiante.    

Para Barbieri (2017), a caricatura tem uma função expressiva nos quadrinhos autorais, 

como no caso da obra do argentino José Munõz e, analogamente, das HQs de Mutarelli. 

Assim como Munõz, Mutarelli utiliza a deformação proporcionada pela caricatura para 

representar o excesso. O excessivo, nesse contexto, se refere à uma realidade social e psíquica 

que ele repudia: a realidade do capitalismo industrial que cria personagens à margem da 

sociedade tornando-os desgraçados e estropiados. 

 Barbieri observou que a caricatura, em Munõz, em vez de tornar mais rápida e 

simples a leitura de imagens, provoca o contrário: “a caricatura não torna as imagens mais 

legíveis, mas menos, complica-as ao invés de simplificá-las, reduz a velocidade de leitura ao 

invés de acelerá-la” (BARBIERI, 2017, p. 82). Em Mutarelli, a caricatura atua de modo 

semelhante: seu estilo intricado, cheio de hachuras e detalhes complica a leitura, tornando-a 
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mais lenta e menos legível. 

A observação dos personagens de Mutarelli, por vezes, não permite reconhecê-los de 

imediato. É preciso uma leitura de avanços e retrocessos no sistema espaçotópico da HQ para 

que se consiga captar suas características. O mesmo ocorre com as tramas, cuja lentidão exige 

rigorosa atenção e uma leitura retroativa, necessária para a compreensão dos diversos 

significados atrelados às histórias. 

Apesar da característica fragmentada de Desgraçados, a história que mais se destaca é 

a do personagem Jesus. Após observar uma viciada sendo espancada por um traficante 

chamado Leviatan, Jesus decide ajudá-la e tem seu rosto retalhado por ele, mas consegue 

sobreviver. A partir daí, Jesus passa a ter um relacionamento amoroso com a viciada, de nome 

Elizabeth. Assim, Jesus fica feliz quando Elizabeth anuncia que está grávida, esperando um 

filho seu. No entanto, essa felicidade dura pouco. Elizabeth perde a criança e desaparece, 

recaindo no uso das drogas, como se pode ler na página 9 (FIGURA 43). 

 

Figura 43 – Os recordatórios impulsionam a narrativa 

 
Fonte: MUTARELLI, 1993, p. 9. 
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Em Desgraçados, boa parte do impulso narrativo está atrelado aos recordatórios 

textuais, assim como mostrado na Figura 43. Todos os quadros da página estão 

acompanhados de um recordatório destinado ao texto. Localizados em diferentes espaços da 

página, eles imprimem o ritmo e contribuem para a introspecção das imagens. As imagens das 

HQs, por sua vez, funcionam como indexadores, o que significa que “Os signos visuais serão 

informantes, inevitavelmente, oferecendo os ‘dados autênticos’ de detalhes sobre os 

personagens, o cenário, e assim por diante” (POSTEMA, 2018, p. 151). Assim, as imagens 

trazem significados implícitos que revelam ao leitor mais do que a informação presente nos 

recordatórios. As informações contidas na imagem, como o estilo de desenho, os 

enquadramentos e outros elementos, alteram ou complementam a narrativa. 

 Ainda na Figura 43, observa-se um layout de estrutura irregular. Essa irregularidade 

dificulta e diminui o ritmo de leitura. Os cinco quadros que compõem a página destacam o 

olhar sisudo e alienado de Elizabeth como se, de repente, ela tivesse sido possuída por um 

sinistro id. Tal conclusão se dá no plano de expressão pelo estilo caricatural, ancorado nos 

recordatórios e nas palavras.                               

 Os olhos, considerados por Bakhtin (1987) como a parte menos grotesca do corpo, a 

não ser quando arregalados, nessa HQ, atestam uma tensão corporal caracteristicamente 

grotesca. É por meio deles que o autor alude ao elemento sinistro e estranho. O close nos 

olhos, do primeiro ao quarto quadro, corresponde à percepção de Jesus, expressa nos 

recordatórios, na qual Elizabeth passa da luz à escuridão; da vida estável e relativamente feliz 

às trevas da morte da criança almejada e do retorno às drogas. 

Em seguida, o capítulo, Viver é morrer lentamente, dá continuidade à história de 

Jesus. No velório de seu Pai, Jesus encontra Leviatan e este o espanca. Por intermédio de 

Leviatan, ele descobre o paradeiro de Elizabeth: ela agora vive como freira em um convento.  

No capítulo intitulado A quinta parte, Jesus encontra Elizabeth no jardim do Sétimo 

Convento. Jesus tenta se aproximar, mas Elizabeth não o reconhece. Armada com um tipo de 

foice, ela lhe decepa a orelha e a mão direita. Enquanto se esvai em sangue, paralisado, Jesus 

assiste Elizabeth defecando sobre as partes amputadas de seu corpo (FIGURA 44).  
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Figura 44 – O rebaixamento pelo baixo corporal 

 
Fonte: MUTARELLI, 1993, p. 50. 

 

As imagens escatológicas permitem uma aproximação com o corpo grotesco de 

Bakhtin. O corpo grotesco rebaixa a religião ao associá-la à matéria fecal. A imagem absurda 

de Elizabeth não evoca o riso. No entanto ela ri, como aparece no pensamento de Thiago, 

expresso nos recordatórios: “teu corpo gargalhava enquanto defecava nas partes amputadas do 

meu corpo” (MUTARELLI, 1993, p. 50). Ancorado apenas no texto, esse riso não é o da 

saciedade ou da renovação, mas corresponde a uma gargalhada sinistra que desestabiliza o 

mundo de Jesus.   

Enquanto agoniza, Jesus vislumbra imagens hiperbólicas, a imagem da freira Elizabeth 

se funde com a imagem da morte (FIGURA 45). Como observa Bakhtin (1987, p. 268), “O 

exagero (hiperbolização) é efetivamente um dos sinais característicos do grotesco”. 

Entretanto, em Mutarelli, o exagero e o hiperbolismo das imagens adquirem um tom satírico. 

A relação entre religiosidade e morte não possui ambivalência. Ao contrário, o absurdo e 

inverossímil das imagens enfocam somente o aspecto destruidor de ambas ao rebaixá-las pelo 
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contato com o baixo corporal e por um exagero que culmina na monstruosidade. 

 

Figura 45 – A hiperbolização 

 
Fonte: MUTARELLI, 1993, p. 51. 

 

O tema da mutilação remonta a imagem grotesca do corpo despedaçado. Em uma 

concepção psicanalítica, é possível relacionar o tema do membro amputado com o inquietante 

e, principalmente, com o medo da castração. De acordo com Freud (2010, p. 347), “não se 

pode contrariar a impressão de que um sentimento bastante forte e obscuro dirige-se 

precisamente contra a ameaça de perder o membro sexual, e de que apenas esse sentimento 

confere ressonância à idéia (sic) da perda de outros órgãos”. Convém lembrar de, ainda nesta 

linha, ao apresentar-se como figura religiosa, Elizabeth nos remete à noção de Deus, o pai 

temido e castrador. A rivalidade do pai, ou da religião, separa Jesus de Elizabeth, seu objeto 

de amor. Assim, do complexo de castração derivam a inquietação e o grotesco das imagens do 

corpo amputado associadas aos símbolos religiosos. 

Quando acorda em um hospital psiquiátrico, Jesus é avaliado pelo Dr. Davi, 

neurologista chefe do hospital. O doutor informa a Jesus sobre sua permanência em coma 

durante três dias; descreve o estado de sua saúde e lhe prescreve alguns remédios. Jesus passa 
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a viver entre os internos. Uma enfermeira grotesca, com braços descarnados e mãos que se 

assemelham às garras de uma ave (FIGURA 46), o leva ao Dr. Leopoldo, o psicanalista 

responsável por auxiliá-lo em sua recuperação. 

 

Figura 46 – O antropomorfismo da enfermeira 

 
Fonte: MUTARELLI, 1993, p. 55. 

 

 Dotado de um corpo grotesco, o Dr. Leopoldo exibe patas (FIGURA 47) no lugar dos 

pés. A característica bizarra do médico contrasta com o antropomorfismo encarnado na figura 

do louco de postura e feições símias agachado aos seus pés. Como observa Bakhtin (1987, p. 

276), “a mistura de traços humanos e animais é uma das formas mais antigas do grotesco”.  

Além disso, o antropomorfismo grotesco, amplamente presente nos quadrinhos de 

Disney e nos contos de fada, torna-se angustiante e perturbador quando associado à loucura e 

às doenças mentais.  
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Figura 47 – O antropomorfismo do Dr. Leopoldo 

 
Fonte: MUTARELLI, 1993, p. 57. 

 

Assim como em Transubstanciação, o tema da loucura, tipicamente grotesco, define 

os rumos do destino de Jesus. Na última sessão de terapia, Jesus pergunta ao Dr. Leopoldo se 

este o considera louco. Rindo, o Dr. responde que “A única coisa que nos torna diferentes, é 

que eu possuo a chave do portão” (MUTARELLI, 1993, p. 60). Então, Jesus o mata e abre os 

portões do hospício libertando todos os loucos. 

É interessante notar que, como algo fora da norma, o ambiente do hospício abunda de 

personagens com características grotescas. Na HQ, esse local aparece como o espaço ocupado 

pelos loucos, pelos poetas, pelos assassinos, pelos homossexuais, pelos fanáticos religiosos e 

por todos aqueles que, de alguma forma, não se encaixam no sistema. Nele, pacientes dividem 

o espaço com médicos e enfermeiras, todos disformes e monstruosos. A função do hospital 

psiquiátrico é tornar corpos e mentes insensíveis e dóceis.   

Na última parte, O duplo e o silêncio dos mortos, Jesus aparece correndo na chuva 

quando ouve uma voz lhe chamando. É Elizabeth. Ela o acolhe, mas Jesus permanece 

confuso, perplexo. Com raiva, Jesus mostra a Elizabeth seu corpo mutilado. Contudo, ela 

parece não se lembrar de nada. Segundo ela, foi Jesus quem perdeu a memória, esquecendo-se 

do fato de tê-la abandonado quando soube da morte do bebê, aguardado por ambos. Exausto, 

Jesus adormece nos braços de Elizabeth, formando uma paródia da Pietá, de Michelangelo 

(FIGURA 48).  
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Figura 48 – Paródia da Pietá de Michelangelo 

 
Fonte: MUTARELLI, 1993, p. 70. 

 

Em transe, enquanto dorme, Jesus tem uma visão hiperbólica dessa cena (FIGURA 

49). A Pietá converte-se num monstro que lhe arranca as entranhas. Jesus acorda perturbado.  

 
Figura 49 – Pietá hiperbolizada 

 
Fonte: MUTARELLI, 1993, p. 71. 
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A paródia visual transpõe as categorias da alta cultura para o plano do baixo corporal. 

Assim, o grotesco rebaixa a sublimidade da Pietá, de Michelangelo, pela associação com o 

sexo e pela monstruosidade das figuras que substituem os personagens bíblicos. A 

transformação paródica desse tema também aparece em Eu te amo Lucimar, discutido na 

próxima seção, mas com conotações diferentes. 

Sentado na cama, Jesus observa seu reflexo no espelho e começa a duvidar de sua 

sanidade. Elizabeth se afasta a fim de preparar uma refeição para Jesus. Distante, ela pede 

para Jesus abrir uma caixa que se encontra sobre a cama. Ao abri-la, Jesus depara-se com sua 

mão amputada, apodrecida. Com o choque perceptivo, ele recorda dos acontecimentos que 

havia esquecido. A mão putrefata despenca da caixa enquanto desenha no ar o rosto duplicado 

de Jesus, que o encara da janela do prédio da frente, em meio à chuva.  

Contudo, o imaginário sobre o corpo grotesco não se limita ao escatológico e ao 

antropomorfismo. Abrange, ainda, a experiência histórica e cultural do Renascimento na qual 

os estudos anatômicos foram desenvolvidos (FIGURA 50). Segundo Eco (2007, p. 249), foi 

no Renascimento com o:  

 

De humani corporis fabrica, de Vesalio, dotado de esplendidas e enregelantes 
imagens de seres descortinados, que a arte se voltou para os corpos seccionados nos 
anfiteatros e que uma exposição de órgãos internos triunfou sob a forma hiper-
realista nos museus de ceras anatômicas. 
 

Figura 50 – De humani corporis fabrica (1568) 

 
Fonte: ECO, 2007, p. 252. 
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Assim, pode-se dizer que o grotesco abarca as imagens do corpo seccionado, 

principalmente quando expostas. Geralmente ocultas, ao serem expostas, essas imagens 

causam curiosidade, assim como incômodo e perturbação. É nesse sentido que as imagens de 

Paloma movia as pequenas coisas, outra história que ocupa as páginas de Desgraçados, 

evocam o imaginário sobre o corpo grotesco. 

Na história, um pintor de paredes chamado Mathias entrevê um pedido de ajuda no 

olhar de uma menina que brinca em um colégio de freiras. Impressionado, Mathias vai para 

casa. Como não consegue dormir, ele vaga pela noite nas proximidades do colégio. 

Debruçado no muro, Mathias a vê. A menina já esperava por ele. Ela lhe pede que ajude 

Paloma, a qual se encontra presa no porão pelas freiras.  

Apesar do medo, Mathias esgueira-se pelos cantos com o propósito de ajudá-la. Ele 

ouve uma música e, por entre as grades de uma passagem, observa uma cena grotesca: tal qual 

o sabá das bruxas, as freiras se reúnem num sinistro ritual no qual as crianças são torturadas e 

estupradas, mortas em sacrifício, uma cena espetacular que evoca o teatro anatômico do 

Renascimento, conceito atribuído à historiadora de arte, Ewa Kuryluk, por Russo (2000). 

Como um espetáculo centrado na dissecação (FIGURA 51), no desmembramento e na 

exposição dos corpos, as imagens grotescas solicitam o olhar e, ao mesmo tempo, causam 

repulsa, como se pode observar em Gérard David.  

Figura 51 – Corpos grotescos de Mutarelli em analogia à Descortinação de Sisamnes, de Gérard David (1488) 

 
 

Fonte: MUTARELLI, 1993, p. 8; ECO, 2007, p. 251.        
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Chocado com a cena, Mathias corre em direção ao porão. Ao abrir a porta, no entanto, 

encontra apenas uma pequena e branca pomba morta. Absorto em seu transe, enquanto 

observa o pequeno corpo morto, Mathias é assassinado pelas costas, com uma foice cravada 

em seu crânio. 

Para Russo (2000), o teatro anatômico consistia na associação entre as salas de 

dissecação e as imaginações artísticas do corpo grotesco. Alguns artistas, como Leonardo Da 

Vinci, enfatizavam estranhas justaposições de diferentes partes de corpos humanos e de 

animais, num livre jogo de fantasia.  

Ainda conforme a autora, a desorganização do corpo se dava pela dissecação e 

cirurgia. Dividido em muitas partes, ele apresentava fantásticas possibilidades de arranjo. O 

caráter espetacular do teatro da anatomia era realçado pela exibição dos corpos abertos, 

desmembrados. “Kuryluk descreve estas salas de dissecação como espaços grotto-escos: ‘Na 

grotto das curiosidades científicas, o interior se exterioriza e os misteriosos segredos do 

orgânico se revelam quando a caverna corporal se abre’” (KURYLUK, 1987, p. 28 citada por 

RUSSO, 2000, p. 136). 

Comparando o espaço fechado e interior da caverna ao do interior do corpo humano, 

Russo (2000, p. 137) considera “estas cavernas anatômicas como espaços inventivos onde a 

imaginação se inflama”. Ela percebe o teatro anatômico como uma fonte de inspiração 

fantástica “na evocação desse espaço em Frankenstein, de Mary Shelley, onde o jovem 

cientista encontra inspiração na sala de dissecação e na sua “oficina de criações torpes” 

(RUSSO, 2000, p. 137). A belíssima ilustração (FIGURA 52) de Bernie Wrightson para 

Frankenstein capta o caráter fantástico e criativo do grotesco. Assim, os elementos grotescos 

ficam “fechados e circunscritos como espaços ‘interiores’ nos sentidos psíquico e disciplinar 

da palavra” (RUSSO, 2000, p. 137).  

Uma característica importante das HQs de Mutarelli é a utilização, em momentos 

específicos, de apenas um quadro por página. Nesse caso, como escreve Postema (2018, p. 

63), “devido ao seu tamanho, cada quadro permanece sozinho, como uma obra de arte 

individual, minimizando a função da sarjeta e a conexão resultante para os quadros 

subseqüentes (sic) (e anteriores)”. Pode-se dizer que o uso desse tipo de layout pelo autor 

encerra uma pausa e um olhar voyeurístico sobre o grotesco.   
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Figura 52 – A oficina de criações torpes do Dr. Frankenstein 

 
Fonte: SHELLEY, 2014, p. 185. 

 

Voltando aos amplos quadros de uma página do álbum Desgraçados pode-se associar 

o teatro anatômico ao espaço interior, no qual o corpo é exposto de forma espetacular com o 

conteúdo iconográfico que se apresenta na página oito (FIGURA 51). Os corpos das crianças 

são retratados como os corpos expostos no espaço fechado das salas de dissecação do 

Renascimento. É no obscuro espaço do porão o lugar em que o corpo é despedaçado; lugar 

das blasfêmias e profanações do religioso pelo contato com o baixo material e corporal.   

A HQ, Deus está em todas as partes…, apresenta Lucas, um físico que descobriu uma 

nova partícula, formadora de todo o universo. Essa partícula foi batizada por ele com o nome 

Deus, pois, para ele, revela a natureza da divindade. Por esse motivo, Lucas é perseguido por 

uma dupla de fanáticos religiosos enquanto foge em seu carro. Encurralado em um cemitério, 

o físico engole a fita cassete que contém as provas de sua descoberta e acaba morrendo 

sufocado. O último quadro, ocupando toda a página, apresenta a sinistra visão que Lucas teve 

pouco antes de morrer, na qual uma figura demoníaca manipula seu corpo inerte (FIGURA 

53). A página de único quadro, novamente, destaca o caráter chocante ou teratológico do 
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grotesco. Próximo do grotesco estranho de Kayser (1986), caberia aqui o comentário de 

Merquior (1965, p. 62) sobre Bruegel: “já liberado de coordenadas explicativas, denunciaria, 

não o infernal (que supõe o celestial), mas sim o puro sinistro (que só supõe o absurdo)”. 

 

Figura 53 – O corpo de Lucas sendo manipulado por uma figura diabólica 

 
Fonte: MUTARELLI, 1993, p. 10. 

 

O elemento religioso, fortemente presente em Desgraçados, serve, antes, como 

oposição às estruturas da vida moderna do que como explicação do mundo. O poeta Glauco 

Mattoso, na introdução do álbum, destaca a capacidade de Lourenço em “transmitir 

referenciais de morbidez estética (que vão do Apocalipse a Kafka, passando por Freud – 

Shalom!) até os plásticos, que vão de Gustave Doré a Salvador Dalí” (MUTARELLI, 1993, 

s/p). Com efeito, as citações bíblicas que abrem cada capítulo, no estilo de iluminuras 

medievais, servem mais para imprimir um caráter mórbido e degradante sobre o destino do 

personagem do que como uma orientação cristã do ser-no-mundo. Sobre Jesus, o personagem 

da HQ, são invocadas todas as maldições bíblicas: peste, doenças, cegueira, violências, 

loucura, angustia, tristeza etc. 
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Assim como em Transubstanciação, em Desgraçados, Mutarelli identifica a 

religiosidade com o mal. Mas não qualquer mal. Trata-se do mal puro, como escreve Bataille 

(1989, p. 14) a respeito do sadismo: “no sadismo, trata-se de ter prazer com a destruição 

contemplada, a destruição mais amarga sendo a morte do ser humano”. 

Há uma forte relação entre a caricatura e a sátira nos quadrinhos de Mutarelli. Esse 

aspecto pode ser percebido na forma pela qual o imaginário religioso cristão é representado 

em suas obras. Nota-se o satírico na associação dos elementos religiosos a temas ligados ao 

grotesco: o divino confunde-se com o demoníaco; a freira com a morte; a religião remete-se 

ao baixo corporal. Além disso, a censura e a crítica, características da sátira, perpassam todos 

os elementos religiosos do álbum. 

De uma visão geral, considera-se a HQ Desgraçados como uma narrativa tipicamente 

grotesca, uma vez que o entrelaçamento decorrente da relação de diálogo entre os quadros 

distantes produz um efeito de desorientação frente à falta de sentido do mundo, em 

concordância com o grotesco de Kayser (1986). A repetição do mesmo quadro da página 1, no 

qual Jesus observa o conflito entre Beatriz e Leviatan, na página 78, confere ambiguidade à 

história. Jesus estaria sonhando? Ou relembrando do momento em que se envolveu na 

situação que desgraçaria de vez sua vida? Não se pode saber ao certo. O final ambíguo não 

permite atribuir qualquer sentido à HQ. 

Outro tema associado ao grotesco que aparece em Desgraçados é o do duplo. O tema 

da duplicação do corpo é o cerne das plasmações grotescas de Eu te amo Lucimar, o terceiro 

álbum produzido por Mutarelli. 

 

6.3 EU TE AMO LUCIMAR – A DEGRADAÇÃO DOS GÊMEOS  

 

Já no prólogo de Eu te amo Lucimar, o autor apresenta os personagens principais da 

história, os gêmeos Cosme e Damião, e questiona: “Cosme e Damião, seres distintos em um 

corpo duplicado ou uma mente, um ser, separado em dois corpos?” (MUTARELLI, 1994, p. 

13). Esse questionamento transparece na relação de dependência entre os dois, estabelecida 

nas primeiras páginas da história. Enquanto sobem nos telhados das casas, aparentemente 

procurando por um brinquedo, eles se apoiam um no outro. Com medo, Cosme hesita em 

subir. Damião lhe estende a mão, precisa de Cosme pra sentir coragem, mas este decide ir 

embora enquanto é seguido por Damião. 

O capítulo um, Sangue do meu sangue, apresenta a família dos gêmeos. Eles moram 

com o tio Henrique e sua esposa, a tia Madalena, irmã da falecida Maria, mãe dos meninos. 
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José, o pai dos garotos, também mora com eles. 

O capítulo dois, Prelúdio à morte, começa com os gêmeos coletando sucata para, em 

seguida, vendê-la a Mathias, dono de um ferro velho. Damião maltrata Cosme, colocando-o 

para puxar a pesada carga com ele encima. Os gêmeos são recebidos por Mathias, que assedia 

Cosme passando as mãos pelo corpo do menino. Damião reage ao presenciar essa cena, mas 

Mathias o detém quebrando-lhe um dos dedos. Mathias só para quando percebe que sua 

atitude feriu também a Cosme. Arrependido e assustado pela incompreensível ligação entre os 

garotos, Mathias diz a Cosme que ele precisa libertar-se do irmão e oferta a cada um dos 

gêmeos uma prenda do baú repleto de bugigangas que guardava em seu escritório. Cosme 

escolhe um diário e Damião, um acendedor de fogão em forma de arma de fogo, quando 

acionado ele dispara um pequeno choque. Mathias percebe o ódio e a inveja de Cosme por 

não ter escolhido o presente que agora pertencia a seu irmão. “Tá vendo Cosme?!”, indaga 

Mathias, “Se você fosse único, poderia ter os dois. Mas você é um ser dividido. Você criou 

um duplo, mas ele adquiriu vida própria. E somente quando você se libertar será pleno” 

(MUTARELLI, 1994, p. 28). 

Esse capítulo introduz os principais termos da iconografia grotesca que aparecem na 

HQ: o corpo duplicado, como algo fora da norma, e o estranho. O elemento grotesco 

aproxima-se do inquietante e se dá pela representação do relacionamento entre os gêmeos. Ao 

assumirem uma mesma identidade simbiótica, de forma insólita, eles partilham a dor e, em 

última instância, a morte. Apesar disso, paradoxalmente, Cosme deseja libertar-se de seu 

duplo como forma de afirmar sua identidade. Conforme avança a narrativa, descobre-se a 

duplicidade dos corpos como uma anomalia, fruto de uma gravidez sob circunstâncias 

incomuns. Para Eco (2007, p. 322), “O ápice do inexplicável inquietante é a aparição de um 

sósia, ou seja, do duplo”. 

O terceiro capítulo, Originar, narra a história de Augusto, pai biológico dos gêmeos. 

Augusto era um artista obcecado em desenhar demônios que lhe apareciam em sonhos. Ele 

vivia com sua mãe, uma velha bailarina de flamenco que trabalhava como dançarina em uma 

casa noturna. Ela tinha um grande sonho: ter um neto. Preocupada com a incapacidade de 

Augusto para arrumar uma esposa, ela aproveitou a oportunidade quando soube que uma bela 

jovem, chamada Maria, havia sido despedida. Assim, apesar das dificuldades financeiras, 

tratou de contratá-la como criada, na esperança de que a moça despertasse o interesse de 

Augusto. Apaixonado, o rapaz se casa com a moça e, poucos meses depois, Maria fica 

grávida. É quando Augusto enlouquece, acreditando que Maria carrega o filho do demônio em 

seu ventre como punição por ter abandonado seu ofício. Assim, ele enforca-se, dependurado 
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sob um velho lustre de cristal. 

O capítulo quatro, O filho da serpente, por sua vez, narra a concepção dos gêmeos. 

Após a morte de Augusto, Maria se casa com José, o garçom, a fim de se livrar da mãe de 

Augusto. Supersticiosa e com medo, ela busca um farmacêutico que lhe receita um 

medicamento abortivo, mas algo dá errado. Ao receber a dose abortiva, buscando sobreviver, 

o pequeno embrião duplica-se, criando seu irmão gêmeo (FIGURA 54). O esforço para 

escapar da morte por parte de Cosme deu origem a seu irmão, Damião.  

 

Figura 54 – Cosme duplica-se criando Damião 

 
Fonte: MUTARELLI, 1994, p. 40. 

 

Para Freud (2010, p. 352), superado o narcisismo primário do homem primitivo e da 

criança, o duplo passaria a ser um “inquietante mensageiro da morte”. Como duplo de Cosme, 

Damião desestabiliza seu mundo e personifica a morte. Ao final da HQ, a morte de Damião 

arrastará Cosme consigo. Nessa perspectiva, Freud considera o surgimento do duplo como um 
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dos mais notáveis temas relacionados ao inquietante: 

 

(...) o surgimento de pessoas que, pela aparência igual, devem ser consideradas 
idênticas, a intensificação desse vínculo pela passagem imediata de processos 
psíquicos de uma para a outra pessoa – o que chamaríamos de telepatia –, de modo 
que uma possui também o saber, os sentimentos e as vivencias da outra; a 
identificação com uma outra pessoa, de modo a equivocar-se  quanto ao próprio Eu 
ou colocar um outro Eu no lugar dele, ou seja, duplicação, divisão e permutação do 
Eu – e, enfim, o constante retorno do mesmo, a repetição dos mesmos traços faciais, 
caracteres, vicissitudes, atos criminosos, e até de nomes, por várias gerações 
sucessivas. (FREUD, 2010, p. 351). 
 

Russo (2000) associa a formação do duplo freudiano, a partir da vergonha do 

narcisismo primário e de uma nostalgia de um futuro não realizado, com a experiência do 

grotesco estranho, posteriormente, na idade adulta “quando os anseios e as imaginações estão 

expostos (…) quando eles estão degradados e voltados para o grotesco que epitomiza o seu 

cerceamento” (RUSSO, 2000, p. 47). Do narcisismo embrionário e autoconsciente de Cosme 

nasce outra vida, Damião. O grotesco transparece nessa imagem absurda e inverossímil da 

duplicação: não se pode imaginar que a injeção mortal aplicada em Maria produzirá outro 

embrião. No entanto, pode-se dizer que essa ideia fantástica encontra algum paralelo com o 

grotesco como o duplo estranho.  

O surgimento de Damião torna a existência de Cosme uma experiência estranha. O 

estranhamento ocorre quando a duplicidade provoca situações inexplicáveis. Resultado de um 

parto anômalo, a gemealidade grotesca aponta para fenômenos estranhos, que culminam com 

a morte dos gêmeos. Como se compartilhassem a mesma mente, a destruição de um dos 

gêmeos significa a destruição de ambos.    

Nesse sentido, o tema da fecundidade coloca em relevo uma imagem relacionada ao 

interior do corpo. Trata-se do interior do ventre materno, o espaço onde o embrião trava uma 

batalha contra a morte. O elemento grotesco é enfatizado pela relação do corpo com os dois 

extremos: a proximidade do nascimento e, ao mesmo tempo, da morte. Pois, o corpo grotesco 

“é sempre de uma idade tão próxima quanto possível do nascimento ou da morte: a primeira 

infância e a velhice, com ênfase posta na sua proximidade do ventre e do tumulo, o seio que 

lhe deu a vida ou que o sepultou” (BAKHTIN, 1987, p. 23). O embrião duplicado produz a 

imagem fantasmagórica que encena esses limites e, da mesma forma, expressa o aspecto 

inquietante, típico do grotesco na repetição do corpo, do eu que se divide e aparece 

estranhamente familiar. 

O capítulo cinco, Revés, mostra como após a malsucedida tentativa de aborto, Maria 

passa a dormir quase o dia todo, enquanto os gêmeos a consomem e crescem em seu ventre. 
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No final da gestação, Maria morre no parto e os gêmeos são criados por José e pelos tios, 

Henrique e Madalena. Nesse capítulo, são observados três elementos relacionados à 

corporalidade grotesca: a morte, o parto e o alimento. Para sobreviver, os gêmeos alimentam-

se do corpo da mãe, a qual morre no parto.  

Em seguida, o capítulo seis, Melancolia, retrata Cosme fugindo de Damião, que o 

persegue com a arma de choque na mão. Damião dispara choques elétricos na cabeça de 

Cosme. Planejando uma forma de livrar-se de seu duplo, Cosme pede ajuda a Mathias, o dono 

do ferro velho. Pouco depois, a polícia encontra o corpo de Damião. Para não desapontar a 

opinião pública, a polícia põe a culpa em Henrique. Livre, porém sozinho, Cosme adoece. 

Observa-se aqui, novamente, a associação entre o grotesco e o inquietante. De forma 

inexplicável, a doença de Cosme reflete a experiência da morte de Damião. 

O mesmo ocorre no capítulo sete intitulado A maldição do espelho. As três primeiras 

páginas do capítulo centram-se nos processos de decomposição do corpo de Damião e no 

efeito desses sobre a mente e o corpo de Cosme. Assim como nos álbuns anteriores, Mutarelli 

utiliza apenas um quadro por página, o que destaca o caráter chocante e espetacular das 

imagens. As imagens e o texto se complementam no universo da narrativa. Enquanto o texto 

descreve a degradação detalhada do corpo, a figuração grotesca ocupa-se da subjetividade 

com que Cosme experimenta a morte. 

O caráter grotesco e corporal desse capítulo é acentuado pelas visões e pela descrição 

minuciosa das transformações da matéria orgânica corporal após a morte. Mutarelli descreve 

todas as fases da decomposição do corpo: da queda de temperatura corpórea ao esfriamento; 

da ação autodestruidora das células à putrefação; da relação entre a idade, a causa da morte e 

o ambiente onde o corpo está localizado as diferenças entre o tempo e a forma de putrefação 

das diferentes partes do corpo. No túmulo corporal, os processos de putrefação rompem com 

os limites do corpo individual e com os padrões estéticos da beleza clássica; o corpo liso e 

acabado expõe suas entranhas, o interior oculto.  

Na página 54 (FIGURA 55), destaca-se o elemento paródico da composição grotesca. 

Trata-se, novamente, de uma versão paródica da Pietá. No lugar da virgem segurando Cristo, 

temos o corpo em decomposição de uma mulher segurando um menino – provavelmente a 

mãe dos gêmeos segurando Damião. A imagem lembra ainda Bakhtin (1987, p. 277, grifo do 

autor), para quem o aspecto grotesco do rosto pode ser resumido em “uma boca escancarada, 

e todo o resto só serve para emoldurar essa boca, esse abismo corporal escancarado e 

devorador”.  
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Figura 55 – Paródia II da Pietá, de Michelangelo 

 
Fonte: MUTARELLI, 1994, p. 54. 

 

Na página 55 (FIGURA 56), a corporalidade grotesca manifesta-se como 

monstruosidade. A diabólica figura exibe um aspecto bizarro: mistura traços humanos e 

animais, a matéria viva com a morta. Seu corpo heterogêneo não conhece fronteiras, 

ultrapassa seus limites pela abertura no ventre, pelo falo e ao misturar-se com outros corpos. 

A boca escancarada, os orifícios e a sexualidade ressaltam o movimento devorador do mundo, 

destacando o polo negativo na morte individual do ser. A associação entre sexualidade e 

morte lembra as palavras de Bataille (1989, p. 13): “Animal algum pode aceder à reprodução 

sexuada sem se abandonar ao movimento cuja forma acabada é a morte”. 
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Figura 56 – A diabólica figura exibe sua corporalidade grotesca 

 
Fonte: MUTARELLI, 1994, p. 55. 

 

Depois de uma longa enfermidade que o colocou de cama por sete anos, Cosme 

desperta, dirigindo-se para fora de casa. Então, no capítulo Volver, ele percebe as 

consequências que seu crime trouxe para a sua família: o sofrimento da tia Madalena; o tio 

Henrique, que continuava preso; e a ausência do riso de José.  

O capítulo nove, Interlúdio, foca-se no diálogo entre Cosme e sua tia Madalena. 

Preocupada com Cosme, ela deseja que ele volte a estudar. Por isso, pede para ele vender as 

revistas em quadrinhos do tio para que possa comprar roupas e material escolar. Cosme 

recusa-se a vendê-las, pois sabe do apreço do tio pelas revistas. Madalena decide ela mesma 

juntar as revistas e negociá-las no ferro velho.  
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No capítulo dez, O verbo, Cosme vai para a escola. Em casa, para sentir a presença do 

irmão, procura fazer seus deveres diante do espelho e, na escola, esconde-se no banheiro e 

dispara choques, com a pistola do falecido irmão, contra as próprias têmporas. Sem a presença 

do irmão, Cosme aliena-se de sua própria identidade, distancia-se do mundo, passa a ter uma 

existência de morto-vivo, até o dia em que redescobre a alteridade por meio da professora 

Lucimar, mas não consegue suportar a culpa pela morte de seu irmão. 

Ao contrário do layout irregular e caótico dos álbuns anteriores, Eu te amo Lucimar 

apresenta um layout predominantemente regular, ou retórico, com poucas variações para 

enfatizar seu conteúdo. Uma delas ocorre no capítulo onze. Diferente das outras páginas, 

nesse capítulo, Mutarelli abandona a técnica da aguada com a tinta nanquim. Sem os meios 

tons da aguada, o autor utiliza fortes contrastes de preto e branco para construir o ambiente 

onírico no qual a poesia se funde com as imagens de um ser fantástico. 

No capítulo onze, O voo do Augusto Anjo, Cosme sonha. Esse sonho, no entanto, não 

era seu, mas de seu pai, o artista Augusto. No sonho, Cosme acompanha uma sinistra sereia 

(FIGURA 57), sem braços, em seus mergulhos no mar, sob a luz do luar.  

 

Figura 57 – A sinistra sereia que aparece no sonho de Cosme 

 
Fonte: MUTARELLI, 1994, p. 81. 
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A monstruosidade mutilada evoca o fantástico mundo lúdico da ornamentação 

grotesca primitiva. Como nos sonhos dos pintores, o domínio dos homens se funde com o dos 

animais. Ela emerge das águas profundas e volta a submergir, enquanto dança ao redor das 

palavras inseridas nos quadros, como se fosse um ornamento grotesco. Sua imagem refletida 

nas águas lembra o tema da duplicidade. Nos recordatórios, o poema Barcarola, de Augusto 

dos Anjos, segue junto aos quadros, cuja significação remete à determinação final de Cosme. 

O capítulo doze, Sacrifício, mostra Cosme caminhando em direção ao final de uma 

ponte destruída. Cosme deixa uma carta para sua tia Madalena. Nela, ele confessa ter matado 

Damião com a ajuda de Mathias. Diz ainda que o amor tornou sua culpa insuportável. 

Enquanto caminha, seus pensamentos escritos na carta aparecem em forma de recordatórios. 

Cosme comete suicídio pulando da ponte. 

O epílogo enfatiza o corpo de Cosme caindo para a morte. Os quadros finais focam a 

queda do diário de Cosme, encontrado alguns dias depois, próximo ao corpo. Uma frase 

estava repetida por todo o diário: eu te amo Lucimar. 

De certa forma, pode-se dizer que, embora a história contenha alguns elementos 

associados ao grotesco, o sentido global da HQ distancia a narrativa da estética grotesca. A 

deformidade moral de Cosme, ao matar o irmão, o condena a um destino trágico, o que, 

grosso modo, afasta a narrativa do grotesco, uma vez que mesmo a tragédia comporta um 

sentido e o mundo do grotesco, na visão de Kayser (1986), configura-se como um mundo sem 

sentido.  

Por outro lado, a nostalgia e o final infeliz evocados pela HQ expressam uma 

sensibilidade predominantemente romântica. Não seria exagero dizer que o personagem 

Cosme contém certas características que permitiriam enquadrá-lo como uma criação 

tipicamente romântica. Como explicam Löwy e Sayre (2015, p. 49): “O indivíduo romântico 

(…) é uma consciência infeliz, perturbada pela cisão, procurando restaurar os laços felizes, 

únicos capazes de realizar seu ser”. No álbum A Confluência da Forquilha, considera-se que 

Mutarelli explorou a visão romântica de forma mais aprofundada, na associação do grotesco 

com o tragicômico. 

 

6.4 A CONFLUÊNCIA DA FORQUILHA – O GROTESCO ROMÂNTICO  

 

A inclinação de Mutarelli pela estética grotesca aparece já na introdução de A 

confluência da forquilha. Nela, o autor busca entender suas motivações em relação ao 

desenho. Quando criança, fascinado pelas ilustrações grotescas de Giovanni Battista Porta 
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(FIGURA 58), Mutarelli tentava copiar aqueles seres híbridos entre o humano e o animal. 

Essa influência visual pode ser percebida na figura caricata da barbearia, na página quatorze, 

e no aspecto animalesco das feições distorcidas de certos personagens que aparecem ao longo 

da narrativa. 

 

Figura 58 – As ilustrações grotescas de Giovanni Battista Porta 

 
Fonte: MUTARELLI, 1995, p. 5. 

 

A história começa com um prólogo, no qual um rapaz de aspecto doentio caminha em 

direção a uma casa de strip-tease chamada May Flower. Adentrando o estabelecimento ele vai 

até Moloc, um homem sentado no bar. Vestido como um empresário e acompanhado por dois 

anões, Moloc o observa “sempre atrasado” (MUTARELLI, 1995, p. 2). O rapaz entrega um 

papel para Moloc e este lê com ar de desaprovação “vazio! Você está vazio!”. Desesperado, o 

jovem tenta negociar “não precisa me pagar nada, eu só preciso do remédio...”. Moloc declara 

“você acabou”. Enquanto a figura doentia observa o empresário indo embora, um dos anões 

reforça a sentença final “cê não serve mais prá nada” (MUTARELLI, 1995, p. 4). Essas 

poucas páginas que constituem o prólogo da HQ delineiam alguns motivos que perpassam 

uma visão particularmente romântica do grotesco. Seus personagens, parafraseando Eco 

(2007), feios, danados, infelizes e doentes, contrastam o ridículo com o horripilante e, como 
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se vivessem no exílio, encontram-se alienados pela modernidade capitalista. 

A obra de Mutarelli possui diversas nuanças do Romantismo, como o próprio autor 

declara no álbum Seqüelas: “Eu me identifico com o Romantismo, este movimento que teve 

início nos últimos anos do século XVIII e sua floração mais rica nas primeiras décadas do 

século XIX. Este movimento que representa o abandono da razão” (MUTARELLI, 1998, p. 

16). De todas as obras do autor, A Confluência da Forquilha talvez seja na qual a influência 

romântica mais se faça notar. Nessa obra, aparecem temáticas como a busca do 

reencantamento do mundo pela presença do elemento demoníaco; a do herói artista que busca 

se contrapor à lógica da Arte como mercadoria; e o elemento tragicômico que a aproxima do 

grotesco. 

Como comentado anteriormente, Kayser (1986) inicia seus estudos sobre o grotesco a 

partir de suas visitas ao Museu do Prado. Lá, entre outras obras, ele pode contemplar os 

retratos de aleijados, monstros, anões e outras figuras disformes pintadas por Velásquez. 

Como parte da corte, o autor observou que essas figuras ultrapassavam o meramente feio, 

como algo inatural, e tornavam-se grotescas. 

Em A Confluência da Forquilha, na página 2, observa-se um grupo de personagens 

disformes (FIGURA 59) que contrasta com o ambiente da casa noturna na qual estão 

inseridos. O grande quadro que ocupa praticamente dois terços da página 2 apresenta alguns 

dos personagens da história: anões, aleijados e uma figura feminina marcada pela decadência 

física. Em meio a eles, Moloc, o sinistro empresário que personifica o elemento demoníaco. E 

é pela citação do autor Miguel de Cervantes no recordatório, em espanhol, que se pode fazer 

esta associação:  

 

(…) y por estar tan cerca y excusarnos el trabajo de desnudarnos y volvernos a 
vestir, vamos vestidos com los mesmos vestidos que representamos. Aquel mancebo 
va de muerte; El outro, de Angel; aquella mujer, que es la del autor, va de reina; El 
outro; aquel, de emperor, y yo, de demonio25 (CERVANTES citado por 
MUTARELLI, 1995, p. 2, grifo nosso). 
 

Nesse caso, o verbal confere dramaticidade à cena por sua relação de 

complementaridade com a imagem. Juntando palavras a imagens, o quadro sugere o tema das 

máscaras e trapaças típico do grotesco. É Moloc, no entanto, quem se converte em máscara. O 

demônio é quem se esconde por trás da aparência do homem de negócios. 

                                                 

25 “(…) e por estarmos tão próximos e nos desculparmos do trabalho de nos despir e vestir de novo, estamos 
vestidos com os mesmos vestidos que representamos. Aquele jovem vai de morte; O outro, de Anjo; aquela 
mulher, a do autor, se torna rainha; O outro; aquele, de imperador, e eu, de demônio” (tradução nossa). 
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Figura 59 - Os personagens disformes da casa noturna 

 
Fonte: MUTARELLI, 1995, p. 2. 

 

No capítulo um, O homem que acreditava em mentiras, o próprio protagonista da 

história se apresenta como Matheus, artista plástico. Ele vive com a esposa, Eve, e com seu 

filho sem nome “para que um dia ele mesmo possa escolher seu próprio nome” 

(MUTARELLI, 1995, p. 6). Há dois anos, Matheus pinta várias versões do mesmo quadro: o 

retrato do poeta Baudelaire, que intitulou como “O Abismo”. Antes, teve uma fase na qual 

pintou o retrato de Beethoven por um ano e o do Larry, personagem dos três patetas, por seis 

longos anos. Colocados todos juntos, dificilmente distingue-se quem é quem. Matheus ainda 

não teve nenhum retorno financeiro por seu trabalho, mas acredita que isto mudará. 

O capítulo dois, Onisciência, revela que Moloc não tem o braço esquerdo. Assim, o 

capítulo começa com ele colocando um braço mecânico (FIGURA 60) no lugar do membro 

amputado, quando é abordado por Salomão, um dos anões que apareceram no capítulo um. A 

sequência de quadros surpreende. Em nenhum outro momento antes deste, sugeriu-se que 

Moloc possuía um corpo híbrido. Como observa Kayser (1986, p. 159), “O repentino e a 

surpresa são partes essenciais do grotesco”. Mas é outra categoria do grotesco que se impõe 

de forma mais explícita. De acordo com o crítico alemão, a mistura dos domínios do humano 
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e do mecânico faz parte da estrutura do grotesco. Na sequência, enquanto o mecânico torna-se 

estranho ao ganhar vida, o mesmo acontece com o humano ao perdê-la. 

 

Figura 60 – Moloc colocando um braço mecânico no lugar do membro amputado 

 
Fonte: MUTARELLI, 1995, p. 10. 
 

Salomão mostra a Moloc um dos retratos de Baudelaire pintados por Matheus. Ele 

comprou o quadro de Eve, que os vendia na “Praça dos Enforcados”. Entusiasmado, Moloc 

constata “acho que acabamos de encontrar...”; “... um novo lunes” (MUTARELLI, 1995, p. 

11). O termo lunes, como a história revela mais adiante, corresponde à segunda-feira em 

espanhol. Para cada dia da semana, há uma vítima escolhida pela sociedade secreta a qual 

Moloc pertence, uma ordem que suga a existência dos indivíduos e os afasta de verdades 

científicas, filosóficas ou estéticas.   

Ressalta-se aqui o tema central do vampirismo. Moloc, o diabo capitalista, suga a 

energia e a criatividade dos artistas, tornando-os vazios. Mas isso só se descobre no decorrer 

da leitura, conforme a narrativa vai revelando o caráter vampiresco de Moloc, o que lembra a 

observação de Eco (2007, p. 322) acerca do vampiro: “O vampiro gera angústia não tanto 

quando se manifesta como ser-morcego de caninos injetados de sangue, pois em tal caso 

desencadeia tão-somente o medo, mas quando há dúvidas acerca do vampirismo de alguém”. 

É desse modo, pela dúvida, que a figura de Moloc vai adquirindo traços estranhos e sinistros. 

No capítulo três, A casa dos espelhos, ao chegar em casa, depois de passar um tempo 

na barbearia, Matheus encontra Eve exultante. Ela explica a ele o motivo de tanta alegria: um 

anão havia passado na casa deles e comprado todos os quadros. Eles agora têm dinheiro. Eve 

diz a Matheus que o chefe do anão vai querer mais quadros pintados por ele e entrega-lhe o 

cartão de Moloc. Mas Matheus fica decepcionado. Ele quer seus quadros de volta. O aspecto 
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grotesco de Eve (FIGURA 61) torna-se ainda mais intenso ao associar o riso com o horror e a 

feiura moral da personagem. Sua anatomia esquelética e desproporcional torna-se ridícula ao 

evocar uma postura da dança, já que Eve se diz uma bailarina amadora. 

 

Figura 61 – Eve, a personagem que evoca o riso e o horror 

 
Fonte: MUTARELLI, 1995, p. 16. 

 

 No capítulo quadro, A confluência, vê-se Matheus no ônibus, com seu filho no colo. 

Descobrimos que Eve fugiu, levando todo o dinheiro e o cachorro. Restou apenas a criança. 

Apesar de tudo, Matheus decide ir atrás de Moloc. Chegando ao May Flower, ele apresenta o 

cartão deixado pelo anão e é recepcionado por uma anã dançarina que utiliza próteses no lugar 

dos braços (FIGURA 62). De acordo com ela, foi Moloc quem lhe deu os braços mecânicos. 

As próteses dão a ela uma aparência grotesca. A desproporção de seu corpo é realçada pelos 

braços mecânicos. Aqui, novamente, o mecânico alia-se ao humano proporcionando a 

dissolução da ordem natural. 
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Figura 62 – O mecânico alia-se ao humano no corpo mutilado da anã 

 
Fonte: MUTARELLI, 1995, p. 24. 
 

Do ponto de vista do sistema espaçotópico, observou-se que não há, nesta HQ, uma 

relação necessária entre o conteúdo abordado e sua representação no layout da página, o que 

condiz com uma tendência que parece confirmar-se quanto mais se avança na trajetória dos 

quadrinhos desenvolvidos pelo autor. Dois tipos de layout predominam em A confluência da 

forquilha: o layout regular, como o da página vinte e quatro (FIGURA 62), e o layout de 

página inteira, na qual o quadro ocupa todo o espaço da página. 

Acredita-se que o emprego do layout regular, por parte do autor, pode estar 
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relacionado a uma busca por maior visibilidade e fluidez narrativa, uma vez que “Em um 

álbum no qual as outras páginas são regulares, uma página que se distingue repentinamente 

por uma configuração especial obterá um impacto muito forte” (GROENSTEEN, 2015, p. 

104). 

É nesse sentido que se pode pensar a relação do layout com o grotesco nesse álbum. 

Quando o autor utiliza um layout no qual o quadro ocupa toda a página, em meio a outras, 

regulares, ele pretende nos chocar, com um conteúdo icônico que remete ao grotesco chocante 

ou teratológico, como diria Sodré (2002). Geralmente, são páginas com situações grotescas ou 

personagens monstruosos. 

 Enquanto aguarda para ser recebido por Moloc, o dono do estabelecimento, Matheus 

observa as outras dançarinas. A presença do proprietário produz uma impressão sinistra em 

Matheus. Moloc propõe a ele um trabalho “eu lhe dou um tema e você pensa a respeito”; 

“para isto, ou por isto, lhe pagarei ‘mil dinheiros’ por tema” (MUTARELLI, 1995, p. 28).  

Matheus aceita o trabalho e também o medicamento para dor de cabeça que Moloc lhe 

oferece. Tempo, esse será o primeiro tema de suas reflexões.  

O pacto entre Matheus e Moloc evoca o pacto entre Mefistófeles e Fausto. Moloc 

encarna o diabo metamorfoseado em um homem comum, medíocre. O que lembra as 

metamorfoses do diabo descritas por Eco. De acordo com o Eco (2007), a primeira 

metamorfose ocorreu por volta século XVIII, quando o diabo passou a ser apresentado sob 

formas belas e melancólicas, em autores como Shakespeare, Marino e, principalmente, 

Milton, em seu Paraíso perdido, no qual há o satanás rebelde, decaído, mas cheio de 

dignidade; a segunda, em Goethe, na figura de um cavalheiro adequadamente vestido 

“diabólico apenas na medida em que é dialeticamente insinuante e convincente” (ECO, 2007, 

p. 182); no século XX, em sua terceira metamorfose, na forma do diabo laico, nas obras de 

Dostoievski, Papini e Mann: “nem aterrorizante nem fascinante, infernal em sua mediocridade 

e em sua aparente mesquinhez pequeno-burguesa, ele agora é mais perigoso e preocupante, 

pois já não é inocentemente feio como se costumava pintá-lo” (ECO, 2007, p. 182). Essa 

terceira visão, do diabólico encarnado no sujeito medíocre, pode ser percebida na figura de 

Moloc, o homem de negócios que busca estabelecer comércio com Matheus. O que o torna 

grotesco é a mistura do elemento satânico com o humor ao final da narrativa; é o satã 

humorístico que se esconde por trás da máscara do negociante. 

No capítulo cinco, Tempo, Matheus ocupa-se das charadas propostas por Moloc. A 

cada semana, este último propõe-lhe um novo tema. Pensar consome todo seu tempo e, por 

vezes, causa-lhe dor. A dor não passa, mesmo quando toma o remédio indicado por Moloc. 
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Seu único conforto é a “pequena Nastassja”, a anã de braços mecânicos. Eles encontram-se 

em segredo. Nastassja convida-o para um café em sua casa. Depois da refeição, eles fazem 

sexo e Matheus dorme profundamente. A sequência produz um efeito grotesco pelo contraste 

entre o ato sexual e a representação da dessemelhança entre os personagens (FIGURA 63). A 

assimetria dos corpos, a imagem do corpo feminino mutilado como grotesco, podem ser 

pensadas também do ponto de vista das relações de gênero. Russo (2000, p. 163) escreve a 

respeito da relação entre o fetiche e o costume chinês de mutilar os pés das mulheres como 

um grotesco feminino, que “serve para posicionar o grotesco como um ícone político e 

cultural da opressão das mulheres”.  

 

Figura 63 – O grotesco associado ao baixo material e ao gênero  

 
Fonte: MUTARELLI, 1995, p. 36. 
 

Como uma categoria associada ao desvio da norma, o grotesco aparece no 

comportamento sádico de Moloc e Matheus. Moloc obtêm prazer ao manter viva a 

consciência da amputação em Nastassja, sobre a qual diz ele: “Eu lhe dei braços apenas para 

ela saber o quanto eles lhe fazem falta” (MUTARELLI, 1995, p. 57). Matheus age da mesma 

forma ao espancá-la. Nastassja, por sua vez, apresenta-se como sexualmente masoquista, 
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regozija-se com o sofrimento e a humilhação que lhe é infligida. A objetificação do corpo 

mutilado de Nastassja produz uma caricatura grotesca do corpo feminino. A mutilação do 

corpo feminino expressa, ainda, o “desejo de castrar a mulher” (SILVERMAN citado por 

RUSSO, 2000, p. 162). A partir disto, pode-se dizer que a representação do grotesco em “A 

confluência da forquilha” problematiza os conflitos de gênero resultantes das relações 

psíquicas e sociais nas quais a HQ se insere.  

Ao acordar, Matheus descobre que já se passaram duas semanas. Ele se desespera ao 

lembrar que deixou seu filho sozinho, sem comida, em casa. Ele culpa Nastassja “cê tá 

fazendo o tempo passar mais rápido, eu sei!!” (MUTARELLI, 1995, p. 40) e a espanca. 

O capítulo seis, Como em um baile de máscaras, retrata Matheus enquanto dança com 

uma pessoa fantasiada de “Branca de Neve”, cujo rosto não se pode ver. Enquanto dança, 

Matheus revela ao leitor o que aconteceu depois que espancou e abandonou Nastassja. Ele não 

voltou para casa, pois não tinha estrutura para encontrar o corpo do filho. Furioso, ele foi ao 

May Flower em busca de vingança. Para ele, Moloc era o responsável por todo o seu 

infortúnio. Contudo, quando o encontrou na casa de strip-tease, como que hipnotizado, 

Matheus não conseguiu reagir.  

Depois de falhar por quatro ou cinco vezes em sua busca por vingança, ele foi morar 

com Nastassja. De volta à barbearia, o barbeiro o aconselhou: “A gente tem que dançar 

conforme a música” (MUTARELLI, 1995, p. 46). Certo dia, Matheus tomou conhecimento 

sobre uma tal “ordem da confluência da forquilha”, em um livro de assuntos ocultos numa 

biblioteca. A estampa do livro era semelhante à flor que Moloc usava como símbolo de seu 

patrimônio. Ao ser picado por um mosquito, Matheus percebeu que Moloc era uma espécie de 

vampiro, “um vampiro existencial”. Moloc distraía sua mente, sugava sua existência.  

Pode-se dizer que a exploração de sociedades secretas, figuras demoníacas e as 

referências a personagens históricas do passado, como o poeta Baudelaire, expressam uma 

tentativa de reencantamento do mundo tipicamente romântica.  

No capítulo sete, Quando satã soprou minhas veias, Matheus expressa a inércia da sua 

condição: sem conseguir confrontar seu inimigo, nunca mais pintou, ficou viciado na lógica e 

nos remédios que Moloc deu a ele. Também tinha visões com o abismo, os vários retratos de 

Baudelaire, na forma de cabeças vivas e flutuantes (FIGURA 64). Como já observado, na 

literatura, o tema da autonomia de uma das partes do corpo é caracteristicamente grotesco. No 

quadrinho de Mutarelli, as grotescas cabeças flutuantes adquirem, também, uma relação com 

o fantástico.  
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Figura 64 – As cabeças grotescas, vivas e flutuantes 

 
Fonte: MUTARELLI, 1995, p. 51. 

 

A doença é outro tema associado ao grotesco que aparece em A Confluência da 

Forquilha. A doença é o vetor da corporalidade grotesca. No mesmo capítulo, Matheus 

descreve os efeitos que a doença provoca em seu corpo: “passei a mijar e cagar sangue puro. 

Nos dejetos pude perceber até pedacinhos de meus órgãos, boiando. Estou cagando as tripas” 

(MUTARELLI, 1995, p. 52). A decadência corporal soma-se ao baixo material, à urina e às 

fezes. 

A doença de Matheus deixou Nastassja preocupada. Por pena ou por acreditar estar em 

dívida, ela resolveu ajudá-lo, tirando cópias das chaves do May Flower para ele. De posse das 

chaves, Matheus invadiu a casa noturna armado com uma estaca de madeira. Pronto para a 

luta, ele foi surpreendido por uma cena grotesca ao transpor a porta que o separava de seu 

oponente (FIGURA 65): cercado por anões, Moloc cantava e dançava vestido como Branca 

de Neve em meio a outras figuras sinistras e mascaradas. Ocupando todo o espaço da página, 

a narrativa destaca o caráter grotesco da situação retratada. O satânico Moloc torna-se, ao 

mesmo tempo, cômico e terrível, uma mistura que pode ser caracterizada como grotesca no 

sentido romântico destacado por Kayser (1986). Um anão mascarado anuncia a entrada de 

Matheus “veja Branca de Neve seu príncipe veio salvá-la!!” (MUTARELLI, 1995, p. 55).  

Indignado, Matheus avança sobre Moloc, mas não consegue matá-lo. Por fim, Moloc convida 
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Matheus para uma dança, a qual ele consente cinicamente, enquanto encara o leitor “espero 

que você me entenda, eu vim aqui para matá-lo, mas ele me convidou para dançar...” 

(MUTARELLI, 1995, p. 58). 

   

Figura 65 – Cercado por anões, Moloc canta e dança vestido como Branca de Neve 

 
Fonte: MUTARELLI, 1995, p. 54. 

 

A associação entre mundos incompatíveis, como o humorístico dos contos de fada, 

com o terrível e o monstruoso das imagens representadas na HQ, produz um efeito 

perturbador no leitor. Como um arranjo grotesco, a imagem sugere a junção do grotesco 

fantástico, pela associação com o onírico, e do grotesco satírico, pela presença das máscaras e 

fantasias. 



144 

Os movimentos bizarros dos anões mascarados lembram os movimentos exagerados e 

grotescos da commedia dell’arte. As distorções e as máscaras evocam os desenhos de Callot. 

A máscara acentua o elemento quimérico pela reunião de duas identidades e pelos 

movimentos que sugerem algo animalesco. 

Na cultura popular da Idade Média e do Renascimento, a máscara simbolizava as 

alternâncias e metamorfoses da vida e da natureza. No grotesco romântico, no entanto, a 

máscara “dissimula, encobre, engana, etc”; ela “dissimula um vazio horroroso, ‘o nada’” 

(BAKHTIN, 1987, p. 35). Como um artista ligado à estética romântica, o motivo da máscara 

em Mutarelli é um artifício enganador, expressa o vazio e o caráter abissal que dissolve todas 

as perspectivas dos personagens.  

Se em Desgraçados a sátira assumiu a forma de crítica à religião; na Confluência, ela 

critica a cultura produzida pela sociedade capitalista industrial de modo geral. Assim, a 

degradação grotesca proporcionada pela sátira adquire o tom de condenação, de censura. 

Aplica-se, no caso de Mutarelli, o comentário de Bakhtin (1987, p. 39) a respeito da sátira 

grotesca em Schneegans, “Para ele, o grotesco é sempre e unicamente uma sátira negativa, é o 

exagero que não deve existir, exagero que ultrapassa o verossímil e se torna fantástico”. 

Configurado de forma grotesca, este mundo de A Confluência da Forquilha aparece 

como uma crítica romântica: é um mundo desumano e absurdo, pautado pelo cálculo das 

relações sociais. Perde-se a orientação diante do que é apresentado. Matheus dançando com 

Moloc é, ao mesmo tempo, risível e terrível. O ridículo mistura-se com o horror que a 

narrativa enseja. O riso “Já misturado com a amargura, assume, na passagem para o grotesco, 

traços da gargalhada zombeteira, cínica e, finalmente, satânica” (KAYSER, 1986, p. 160). 

Em relação ao riso, pode-se, ainda, pensar que os quadrinhos de Mutarelli lembram a 

concepção de Bergson (2001, p. 146), o qual afirma que “O riso é, acima de tudo, uma 

correção. Feito para humilhar, deve dar impressão penosa à pessoa que lhe serve de alvo. A 

sociedade vinga-se por meio dele das liberdades tomadas com ela. Ele não atingiria seu 

objetivo se não trouxesse a marca da simpatia e de bondade”. 

Tensionado entre o humor e o horror, o sentido global da narrativa produz um efeito 

que, pela simultaneidade dos dois aspectos, poderia ser caracterizado como um tipo de 

grotesco romântico, na acepção de Kayser (1986). Não se sabe como reagir diante do que é 

exposto, fica-se entre o riso e o horror. Advém daí a percepção de um mundo desordenado. 

A história termina com Matheus completamente enredado, dominado pelo pacto que 

fez com Moloc. Só lhe resta o cinismo. Pode-se interpretar o sentido tragicômico da HQ como 

uma crítica romântica ao artista que se deixa cooptar pelo mercado. O que transparece, na 
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perspectiva do autor, é o repúdio à sociedade capitalista, que não deixa nenhuma esperança de 

sentido ou possibilidade de redenção para o indivíduo. Essa oposição, por vezes, confunde-se 

com o elemento abismal que aparece em suas obras. Mutarelli quadrinizou o motivo grotesco 

associado ao abismal também em algumas histórias mais curtas. Uma das que mais se 

destacam é Resignação.   

 

6.5 RESIGNAÇÃO – AS MÁSCARAS E O ABISMO  

 

Este tópico prossegue com a análise da HQ intitulada Resignação, uma história curta, 

de sete páginas. A HQ mostra o cotidiano de um casal devastado por uma estranha doença que 

produz chagas e corrói a carne de seus corpos. Enquanto perseguem a banalidade da rotina em 

suas vidas, eles fingem não perceber as feridas e as chagas que anunciam a inquietante 

proximidade da morte. O grotesco aparece nas imagens disformes e na estranha atitude do 

casal, que se comporta como se fossem autômatos. 

A primeira página de Resignação (FIGURA 66) já apresenta alguns elementos da 

iconografia grotesca. Formada por diversos corpos unidos pelos braços, a moldura do quadro 

evoca a antiga forma ornamental do grotesco. Ao lado do título da história aparece a imagem 

de um pulmão. Em primeiro plano, a figura de Cristo atua como personagem, exibindo o 

narrador da história como se este fosse um fantoche. A noção do homem como marionete, 

joguete de um destino inexorável, é reforçada pelo texto nos balões. Deus, representado pela 

pirâmide, diz: “Filho! Guarde seus brinquedos e entre!!”. Cristo responde: “Já vou, pai...” 

(MUTARELLI, 1998, p. 141). É interessante notar que a pirâmide, ícone usado por Mutarelli 

para a representação de Deus, é a mesma usada na nota de um dólar. O autor cobriu o olho no 

topo da pirâmide com um tapa-olho. Como interpreta Paz (2008, p. 165), “Essa imagem da 

pirâmide constrói um vínculo com o dinheiro, elemento fundamental da sociedade moderna. 

O único olho (que tudo vê) encoberto por um tapa-olho parece brincar com a onisciência de 

Deus ou de lhe atribuir uma ‘cegueira’”. 
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Figura 66 – O fantoche e a moldura grotesca 

 
Fonte: MUTARELLI, 1998, p. 141. 

 

Fora a primeira e a última página da história, a HQ utiliza um layout regular em todas 

as outras páginas. Como sugere Postema (2018, p. 67), “esse tipo pode ser utilizado para 

significar uma rotina com o objetivo de ampliar a narrativa criada dentro dos quadros”. De 

fato, os quadros formam um padrão regular que parece aludir à rígida rotina do casal na 

narrativa, as atividades cotidianas como o jantar, o trabalho e o lazer são marcadas pela 

horizontalidade dos quadros, que direcionam sempre o olhar do leitor para baixo. O ritmo 

lento da leitura de cada quadro é enfatizado pela quase completa ausência de balões de fala. O 

texto concentra-se, principalmente, nos recordatórios, o que destaca o silêncio e a 

particularidade da solidão de cada membro do casal, ambos alienados da condição grotesca 

em que se encontram.  

A relação do grotesco com o tema das máscaras também aparece em Resignação. O 

tema da máscara adquire a conotação das farsas e facécias, escondendo o caráter abismal e o 

vazio que irrompe no cotidiano. Como em outras narrativas do autor, a máscara esconde, 

dissimula. A esposa do narrador usa uma máscara que, pode-se afirmar, serve como metáfora 

não só para a relação do casal, mas para a morte. No último quadro da página 145 (FIGURA 

67), a máscara é enquadrada de forma a revelar a totalidade daquilo que antes escondia: uma 

face horripilante e um corpo fantasticamente bizarro já no leito de morte. 
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Figura 67 – A máscara e o corpo grotesco  

 
Fonte: MUTARELLI, 1998, p. 145. 

 

A degeneração do corpo é um motivo grotesco que perpassa toda a história. No 

entanto, o princípio corporal e material é percebido de forma negativa. Como um fenômeno 

estranho, ele desperta apenas o sentimento de algo terrível e inexorável diante da morte do 

corpo individual. 

Por esse viés, o grotesco assume formas inquietantes e fantásticas produzidas pelo 

comportamento dos personagens. Eles parecem movidos por processos mecânicos, agem 

como autômatos, embora seus corpos estejam apodrecendo em vida. As figuras putrefatas 

expõem o interior dos corpos e aumentam a impressão de automatismo. Não se pode conceber 

vida nesses corpos excessivamente deformados pela doença. Em certo sentido, a forma dos 

personagens aproxima a narrativa do gênero horror. 

Na página 146 (FIGURA 68) apresenta-se uma memória do narrador, que é também o 

protagonista da HQ. Enquanto observa as fotografias de sua esposa voando pela janela, o 

recordatório relembra um sonho que ele teve na infância. No sonho, descreve o narrador “Eu 

olhava para um lago e no lago havia um peixe e em sua boca havia uma meia e nesta meia 

estava bordado o nome de todas as coisas” (MUTARELLI, 1998, p. 146). No segundo 

quadro, no recordatório, aparece a frase atribuída a Nietzsche “Se você olha para o abismo, o 

abismo olha para você” (MUTARELLI, 1998, p. 146), mostrando a face grotesca do narrador 

diante do espelho e um balão que destaca a ausência da esposa do narrador. 
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Figura 68 – A memória e o abismal 

 
Fonte: MUTARELLI, 1998, p. 146. 

 

O último quadro da história, em flashback, mostra visualmente o sonho da infância 

descrito pelo narrador. Na parte superior da página observa-se o reflexo do narrador, quando 

criança, no lago, e o peixe com a meia na qual aparecem os nomes. Quebra-se o padrão do 

layout regular vinculado a existência rotineira do narrador por um layout de página inteira que 

anuncia a iminência da morte, o que pode ser lido no último recordatório: “morrer é como 

voltar para casa” (MUTARELLI, 1998, p. 147). Pode-se dizer que a imagem encerra uma 

nostalgia, um desejo de fuga por parte do personagem-narrador ao associar a infância a um 

passado idealizado, que repercute em elementos com conotação religiosa, como o peixe e a 

meia “com o nome de todas as coisas”, mas também sugere o elemento abismal característico 

do grotesco.   

Pode-se argumentar, no entanto, que o elemento abismal em Mutarelli não provém 

apenas do texto, mas do modo com que Mutarelli estruturou o sistema espaçotópico da HQ. O 

último quadro da página 146 repete, com algumas modificações, o primeiro quadro da página 

142. A imagem do narrador, quando criança, se reduplica no reflexo do lago, o que lembra as 

reflexões de Freud sobre o duplo como a inquietante imagem do mensageiro da morte. O 

entrelaçamento entre os quadros confere a essas reduplicações um efeito estético mise en 

abyme ao sistema espaçotópico que constitui a HQ.  
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Figura 69 – A repetição como elemento abismal 

 
 Fonte: MUTARELLI, 1998, p. 142. 

 

Como esclarece Carvalho (1984), mise en abyme é um termo atribuído ao romancista 

francês André Gide, em 1893. Trata-se de um “procedimento de reduplicação que se verifica 

no interior de um objeto artístico, como acontece na imagem heráldica do “brasão dentro do 

brasão” (CARVALHO, 1984, p. 70). Como exemplo, Hamlet, de Shakespeare, reproduz em 

seu interior uma cena que se refere à própria peça; dentro do quadro As meninas, de 

Velásquez, há outro quadro, no qual o pintor representa o fazer artístico. Em todos os casos, a 

repetição e a superposição de certos elementos, imagens ou micronarrativas, produziriam a 

ilusão de profundidade e vertigem, uma “construção em abismo”26. 

Pensando o grotesco a partir de sua natureza abismal, pode-se considerar a 

interatividade e o caráter reduplicador deste último. Dessa forma, a página 146 retoma a cena 

da página 142 quando o narrador ignora a ferida em sua fronte em frente ao espelho. A 

repetição da cena destaca a ausência da mulher no chuveiro e o reflexo monstruoso do 

narrador no espelho. A repetição, perpassada de reminiscências, contribui para o efeito 

abismal do grotesco. 

Não se pode ignorar que o sentido grotesco e absurdo da HQ provém, em grande 

                                                 

26 Termo utilizado pela autora em tradução livre da expressão mise en abyme. 
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medida, do estilo de desenho adotado pelo autor. Ligeiramente diferente do estilo utilizado em 

outros álbuns, Resignação rompe de forma drástica o caráter mimético das HQs para construir 

um mundo de personagens absurdamente disformes. 

 

6.6 MUNDO PET – FRAGMENTOS DO GROTESCO  

 

Mundo Pet reúne doze histórias curtas, produzidas para o site Cybercomix, entre abril 

de 1998 e outubro de 2000. Nem todas as histórias foram consideradas nesta pesquisa, uma 

vez que não se enquadram em aspectos que permitam aproximá-las do grotesco. Sendo assim, 

esta pesquisa aborda as HQs consideradas pertinentes a essa categoria estética. 

Na HQ intitulada Estampa Forjada, o autor se apresenta como personagem e descreve 

uma visita que fez a sua avó em uma casa de repouso. Nesse dia, descreve o narrador, sua avó 

estava muito melancólica, o que o levou a indagar a razão de tal pesar. Segundo a avó, sua 

tristeza se devia ao fato de que suas roupas estavam sendo substituídas por imitações das 

mesmas. Saindo da casa de repouso, Lourenço, o personagem, conclui: “Mal de Alzheimer” 

(MUTARELLI, 2004, p. 13). Na segunda visita, Lourenço percebe que sua avó, em seus 

próprios termos, havia sido substituída por uma pálida versão dela mesma. Mas este não é o 

fim da história. Na última vez, ao preparar-se para visitar a cópia de sua avó, o autor percebe 

que sua camisa fora trocada, dando a entender que sofre do mesmo mal que sua avó, repetindo 

à mesma narrativa que o conduzirá ao abismo. 

Na página 16, o quadro 1 retrata a mão do autor desenhando este mesmo quadro 

(FIGURA 70). A repetição da mesma narrativa no interior dos quadros e ao final da história 

produz um efeito de profundidade característico da construção abismal. As qualidades formais 

da página contribuem para uma narrativa fatalista. Entre o quadro 1 e o quadro 2 da página o 

sentido pessimista se apoia nas ausências, ou sarjetas. A permanência de alguns objetos e da 

postura da mão do narrador leva a crer que se trata do mesmo momento com dois 

enquadramentos diferentes, mas é na transição entre os quadros, ou seja, na sarjeta, que se 

produz o momento da queda, intensificado pela imagem do último quadro, no qual o narrador 

aparece no chão, escrevendo um pedido de socorro.   
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Figura 70 – A HQ dentro da HQ 

 
Fonte: MUTARELLI, 2004, p. 16. 

 

Em Estampa Forjada, a doença precipita a avó e o próprio narrador em um mundo 

alheado, estranho. Como sugere Kayser (1986), ao destacar a proximidade entre a loucura e o 

grotesco, é como se a demência introduzisse um espírito estranho, inumano, na alma senil. 

Nessa HQ, o estranhamento é produzido por meio da naturalização do absurdo. A 

naturalidade com que o narrador observa a substituição da avó pelo elemento sinistro é a 

mesma com que percebe em si a condição que o tornará estranho, alheio a si mesmo. 

Por outro lado, de acordo com Mutarelli, Meu Primeiro Amor (FIGURA 71) é uma 

história autobiográfica. Essa é a terceira história do álbum e conta o despertar sexual do autor, 

quando ainda era criança, a partir de um baralho de cartas com mulheres nuas, compartilhado 

pelos garotos da escola. Com o dinheiro do lanche ele adquire uma carta de “mulher pelada”, 

com a qual passa a se relacionar de forma erótica. No entanto, essa relação é interrompida 

quando a mãe de um dos meninos encontra algumas dessas cartas e decide ir até a escola. 

Assim, todas as mães dos “compradores” são chamadas na escola e o protagonista acaba 
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perdendo sua carta, seu “primeiro amor”. Para suportar o trauma, o narrador conta como, de 

forma grotesca, acaba encontrando consolo em uma imagem de um livro de medicina legal.  

Assim, em Meu Primeiro Amor, o autor faz um retrato grotesco de si. A associação 

entre o grotesco e o registro autobiográfico intensifica o caráter chocante e grotesco da 

história de um menino que se masturba observando a foto de um cadáver (FIGURA 71). 

 

Figura 71 – Meu primeiro amor 

 
Fonte: MUTARELLI, 2004, p. 42. 

 

Já em Mundo pet (FIGURA 72) observa-se um animal estranho, antropomorfizado, 

uma mistura de cachorro com homem que pede ao narrador que o leve consigo, em sua 

cabeça. Assim, de forma absurda, o animal se aninha em seus pensamentos e passa a ser 

chamado de HQ. Com o passar do tempo, HQ tornou-se rebelde e passou a bagunçar a cabeça 

do narrador a fim de obrigá-lo a fazer histórias em quadrinhos. A figura grotesca conjuga o 

humano com o animalesco e se introduz como um elemento sinistro no cérebro do narrador. 
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Figura 72 – Mundo pet 

 
Fonte: MUTARELLI, 2004, p. 95. 

 

Outra narrativa que remete à corporalidade grotesca é Eu acordava chorando, uma 

pequena história de oito páginas. Nela, Douglas descreve um pesadelo recorrente que tinha 

quando criança. No pesadelo, sua mãe sempre aparecia esquartejada. Como o menino sempre 

acordava chorando, angustiado, seus pais o levaram ao médico. Medicado com calmantes, 

seus pesadelos desapareceram.  

Com o tempo Douglas cresceu, mas não conseguiu apagar essa lembrança. Mais tarde, 

encontrou um livro de um autor chamado McConnell que defendia a tese de que “a memória 

não era armazenada no cérebro. Na verdade, o cérebro codificaria proteínas que 

representariam a memória” (MUTARELLI, 2004, p. 24). Localizada no corpo inteiro, a 

proteína responsável pela memória independeria da conformação do cérebro. McConnell 

provou sua teoria em um experimento com minhocas carnívoras. Ele as condicionou com 

descargas elétricas toda vez que uma luz fosse acesa.  

Depois de condicionadas, apenas acender a luz era o suficiente para que as minhocas 

se encolhessem. McConnell as fatiou e serviu a outras minhocas, não condicionadas, que 

passaram a ter o mesmo comportamento. Depois de ler essa experiência, Douglas associou a 
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origem de seus sonhos com a refeição que sua mãe servia a ele, a qual era preparada com 

miolos de vaca. Suas memórias corresponderiam às de um bezerro: a felicidade de um dia 

ensolarado num pasto, parecendo um piquenique, e a visão da mãe esquartejada. Pode-se 

dizer que, sutilmente, a fusão do elemento animal com o humano pela transferência da 

memória, confere uma característica grotesca à narrativa (FIGURA 73).   

 

Figura 73 – Eu estava acordando 

 
Fonte: MUTARELLI, 2004, p. 21. 

 

Dois outros temas ligados ao grotesco aparecem em Eu acordava chorando: o tema do 

corpo despedaçado e o do banquete. Eles aparecem no segundo quadro da página 21, em que 

o narrador sugere que os pesadelos de Douglas têm origem nas histórias de índios 

antropófagos que o menino escutava na escola. O ritual antropofágico relaciona o corpo 

despedaçado com o banquete, no qual a refeição assume um aspecto grotesco.  

 Em relação ao corpo grotesco, esse é o elemento que produz o estranhamento em 

Crianças desaparecidas (FIGURA 74). Alfredo Consuelo é um personagem que tem os 
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nervos, literalmente, expostos à flor da pele. Por esse motivo, a mãe de Alfredo confecciona 

as roupas do rapaz com caixas de leite longa vida. O irmão mais velho, Alencar, sustenta a 

casa e quando volta do trabalho zomba da condição de Alfredo. Este, por sua vez, busca 

refúgio no passado, nas imagens de crianças desaparecidas que estampam o verso das caixas 

de leite. Ele se recorda da própria infância, quando a pele ainda revestia seu corpo. 

Observando as imagens, Alfredo chora “porque, de uma forma ou de outra, todas as crianças 

desaparecem” (MUTARELLI, 2004, p. 32). A narrativa absurda e sem sentido aproxima a HQ 

da estética grotesca. 

 

Figura 74 – Crianças desaparecidas 

 
Fonte: MUTARELLI, 2004, p. 28. 

 

Em Destrudo (FIGURA 75), um mendigo embriagado perambula pela cidade como se 

estivesse submerso no mar. Nos recordatórios e nas imagens, o mar serve de metáfora para o 

alcoolismo, o vício que acomete o personagem. Nas últimas páginas da HQ, os tons azuis e 

verdes, bem como as imagens oníricas que sugerem o mar e a embriaguez dão lugar a tons 

amarelos e ocres que remetem à terra e, portanto, ao estado de lucidez do personagem.  
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É assim que, no último quadro, o grotesco irrompe na narrativa de forma fantástica. As 

figuras monstruosas e disformes geram dúvida, não se pode dizer se o acontecimento 

fantástico corresponde a um delírio do personagem, que parece ignorar a cena da mesma 

forma que as pessoas dentro do bar, ou a uma percepção lúcida que percebe o mundo como 

estranho, grotesco. A noção do grotesco como o nosso mundo, algo familiar que se torna 

estranho e terrível, oferece uma perspectiva que permite uma aproximação com Kayser 

(1986). 

 

Figura 75 – Destrudo 

 
Fonte: MUTARELLI, 2004, p. 48. 

 

Em Dói Story (FIGURA 76), os soldadinhos de plástico adquirem vida para travarem 

sua própria guerra. Depois de três meses em solo inimigo sem nenhum oponente, o coronel 

decide torturar o fazendeiro e sua mulher para “desenferrujar o pessoal”27, o que provoca um 

conflito entre os soldados. A partir daí, inicia-se uma matança desenfreada entre eles, até que 

                                                 

27 Aspas nossas. 
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sobra apenas um soldadinho, que se mata ao perceber que o verdadeiro inimigo não usava um 

uniforme diferente do seu. O mal vinha de dentro. 

 

Figura 76 – Dói Story 

 
Fonte: MUTARELLI, 2004, p. 108. 

 

Mutarelli corrobora para o caráter grotesco da história ao subverter o brinquedo 

infantil dos soldadinhos de plástico. As expressões caricatas e a rigidez das posturas dos 

soldados conferem um aspecto sinistro e inquietante aos brinquedos. Essa impressão é 

reforçada pelo sangue que escorre dos corpos mutilados dos soldados de plástico e pela 

estupidez e horror, próprios da guerra, associados ao universo da brincadeira infantil. 

Após a análise, pode-se observar os diversos aspectos do grotesco no sistema dos 

quadrinhos produzidos por Mutarelli a partir da tabela a seguir: 
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Tabela 2 – Sistematização do grotesco em Mutarelli 
SISTEMATIZAÇÃO DO GROTESCO EM  MUTARELLI 

ESPAÇOTÓPICO 
(categorias plásticas) 

  O GROTESCO E SUAS 
ESTÉTICAS 

  VISÃO DE MUNDO 

      
layout irregular, caótico ESTRANHO ROMÂNTICA 

quadros amplos fantástico (onírico)  tragicômica 
efeitos de entrelaçamento  absurdo satírica (máscara) 
olhar voyeurístico sobre o 

grotesco 
inquietante (mutilação e 

automatismo) 
mundo sem sentido 

  sinistro alheado (loucura) 
  disforme vazio e abissal 

  monstruoso oposta ao capitalismo industrial 

  O CORPO GROTESCO melancólica 

  corpo individual   
  híbrido (animal ou mecânico)   
  objetificado   
  desmembrado   
  degradado   
  paródico   
  duplicado   
   hiperbólico   
  rebaixamento do elevado   
  ornamental   
   escatológico   
  teratológico (freaks)   
  chocante   
  caricato   
   antropomórfico   

Fonte: autoria própria (2019). 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A história das HQs adultas revelou alguns dos sentimentos que permearam o 

surgimento deste gênero de quadrinhos. Antes de se firmarem como um gênero para adultos, 

as HQs tornaram-se um álibi para o cultivo do ódio, deslocando o grotesco para o absurdo das 

relações sociais que propiciaram o surgimento da HQ adulta. 

Como reação e expressão de revolta contra a sociedade conservadora e tecnocrática, 

que impôs a censura aos quadrinhos, os comix tornaram públicas imagens estranhas, ligadas 

ao escatológico e à corporalidade grotesca. Caberia, talvez, observar que os sentimentos 

associados às imagens grotescas, na perspectiva de quem as produz, são diferentes daqueles 

ligados ao público leitor, que as recebe.  

Quanto às teorias do grotesco, observou-se a permanência da relevância de seus 

elementos. Características do grotesco primitivo e ornamental, como seres antropomórficos e 

monstruosos, coexistem com elementos paródicos, invertidos e estranhos. Como pode-se 

observar no capítulo 4, esses componentes ainda aparecem intensamente nas artes visuais, na 

literatura e nas HQs. 

O próprio quadrinho, enquanto objeto de análise, pressupõe uma negociação entre as 

categorias do grotesco, na medida em que o caráter dominante da imagem solicita categorias 

que considerem o estilo, a forma de representação dos quadros e personagens, assim como o 

sentido global assumido pela configuração da HQ. Assim, nenhuma categoria, sozinha, 

consegue dar conta da multiplicidade de aspectos que o grotesco pode assumir nos quadrinhos 

de Mutarelli. Ao contrário, do ponto de vista das possibilidades estéticas nas HQs analisadas, 

observa-se que o autor, ao dar visibilidade a corpos disformes e narrativas estranhas, aponta 

para a insuficiência das categorias conhecidas do grotesco, quando consideradas de forma 

isolada. 

A relação das HQs como um meio predominantemente visual evidenciou a pertinência 

de se considerar as relações com o corpo, principalmente em sua forma grotesca, em uma 

perspectiva mais contemporânea ao autor. Nesse sentido, o próprio Bakhtin (1987) apresentou 

algumas considerações opondo o corpo cósmico e coletivo da Idade Média a uma concepção 

de corpo mais próxima da atual. Muitas das características do corpo, contemporâneas a 

Mutarelli foram analisadas na perspectiva bakhtiniana, a qual permite entrever o contraponto 

entre o corpo individual, de um valor geralmente expressivo, e o corpo universal, de ampla 

simbologia, analisado pelo teórico russo. 
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A falta de referências a respeito do grotesco nas HQs apontou para a necessidade de se 

analisar o grotesco em outras graphic novels. A análise dessas e do grotesco permitiu a 

percepção de que esta categoria estética não se esgota nos quadrinhos underground ou no 

udigrudi. Certas graphic novels, por exemplo, conhecidas como quadrinhos alternativos e que 

foram produzidas entre 1980 e 2000, por autores de diversas nacionalidades, oferecem 

possibilidades de pesquisa que, de acordo com o levantamento bibliográfico, ainda não foram 

exploradas na perspectiva do grotesco.      

Sobre o grotesco, nos quadrinhos de Mutarelli, entende-se que não segue uma linha 

estética específica, nos limites definidos por Kayser (1986) ou Bakhtin (1987), mas expõe 

múltiplas nuanças dessa categoria, tangenciando questões materiais relacionadas ao corpo e 

outras, mais subjetivas, ao estranho. O corpo aparece ligado ao monstruoso, disforme e 

inquietantemente mutilado, assim como aos processos associados à degradação física e ao 

baixo corporal. Contudo, a concepção de corpo que aparece nas HQs de Mutarelli é muito 

diferente das estruturas mentais observadas por Bakhtin na cultura popular da Idade Média e 

Renascimento. Em Mutarelli, o corpo torna-se estranho, objetificado, mas permanece como 

um dos principais vetores para a manifestação do grotesco. 

Na recuperação do corpo, pode-se notar a presença de uma oposição ao mundo 

tecnocrático que o obliterou. Logo, a retomada do corpo pode ser vista como um ato político e 

ideológico, além de estético. Esse gesto torna-se ainda mais agressivo ao apresentar o corpo 

em suas manifestações grotescas. 

Em relação ao absurdo, as HQs de Mutarelli se aproximam das narrativas do grotesco 

estranho de Kayser (1986) e de uma visão de mundo que poderia ser caracterizada, a partir de 

Löwy e Sayre (2015), como romântica. O mundo sem sentido e desordenado de Kayser 

revela-se no alheamento de Thiago, em Transubstanciação; no antropomorfismo e no caráter 

satírico de Desgraçados; no elemento tragicômico de A confluência da forquilha; nos 

personagens autômatos de Resignação ou na alusão à necrofilia em Meu primeiro amor.  

Dessa visão romântica, resulta o sentimento de melancolia que permeia essas HQs, 

intensificado pelo uso do preto-e-branco. A melancolia aparece em personagens alienados 

pela sociedade capitalista industrial, a qual afastou o homem de certos valores fundamentais. 

A sensibilidade romântica caracteriza personagens cindidas, marcadas pela perda, assim como 

a nostalgia melancólica que as impelem a buscar restaurar o que foi perdido. 

No sistema de imagens evocadas pelos quadrinhos, Mutarelli ancora-se no estranho, 

fantástico ou inquietante para questionar o grotesco da própria condição de existência na 

civilização industrial moderna. No mundo das HQs, o grotesco aparece como um elemento 



161 

transgressor, fora da norma, expondo imagens que a sociedade geralmente procura ocultar, 

como manifestações que possam perturbar a ordem vigente, nesse sentido, o imaginário 

associado ao corpo grotesco e ao estranho. 

O aspecto religioso, presente nos quadrinhos, é retratado sempre em seu polo negativo, 

sério, geralmente como sátira. Os amplos quadros com motivos religiosos, seja em forma de 

sátira ou paródia, potencializam a crítica a religiosidade, associada ao monstruoso e a uma 

visão distorcida do mundo. 

Devido ao caráter experimental dos primeiros álbuns percebe-se uma intenção por 

parte do autor no sentido de associar o layout das páginas ao conteúdo grotesco das narrativas. 

O entrelaçamento contribui para o efeito sinistro das marionetes em Transubstanciação e os 

quadros espetaculares associam-se ao teratológico ou ao chocante em Desgraçados; a 

repetição de padrões plásticos ou icônicos confere um tom abismal para Resignação. No 

entanto, conforme se avança na trajetória do autor, o experimentalismo do layout dá lugar a 

uma organização retórica que privilegia a fluidez da narrativa. 

A perspectiva de Groensteen (2015) pode oferecer possibilidades de análise que são 

exclusivas aos quadrinhos. Essa pesquisa, obviamente, não pretende esgotar os diferentes 

enfoques apontados pelo sistema dos quadrinhos. Sabe-se que o estudo das teorias de 

Groensteen oferece leituras que, provavelmente, foram ignoradas por este estudo. 

Do mesmo modo, considera-se que a obra em quadrinhos de Mutarelli pode ser vista 

sob outros pontos de vista, além do grotesco. Por exemplo, neste estudo, enfatizou-se essa 

percepção ao aproximar o grotesco em Mutarelli com o inquietante e o fantástico. No entanto, 

observou-se que, nos primeiros álbuns, são os elementos grotescos que captam o olhar do 

leitor e distinguem o trabalho de Mutarelli em relação a outros autores. 
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