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RESUMO 
 
ZOCAL DA SILVA, B. Entre Maitena e PowerPaola: uma historiografia sin 
fronteras de histórias em quadrinhos hispano-americanas traduzidas no 
Brasil. 2022. 291f. Tese (Doutorado em Letras) – Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas (FFLCH), Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. 
 

Ao longo da história das histórias em quadrinhos (doravante HQs) narrada no 
Brasil, as trocas culturais realizadas entre os polissistemas brasileiros e hispano-
americanos têm se mantido à margem em sistemas centrais. Nesses, as traduções de 
HQs estadunidenses e japonesas dominam precisamente por juntas representarem em 
volume em torno de 80% das publicações de HQs no Brasil (ASSIS, 2020; RAMOS, 
2008). Estariam, assim, as traduções de HQs hispano-americanas relegadas 
eternamente à periferia do polissistema brasileiro (doravante PB) de HQs? 

Nesta tese, parte-se do pressuposto de que polissistemas são dinâmicos e 
heterogêneos, que mudanças intra e intersistêmicas vêm das periferias (EVEN-
ZOHAR, 1990), e que a lógica de dominação-exploração também permeia as relações 
estabelecidas dentro do PB de HQs, sob a ordem patriarcal de gênero (SAFFIOTI, 
2004). Assim, põe-se ao centro da narração historiográfica traduções de HQs-livro 
criadas por mulheres hispano-americanas e publicadas no Brasil entre os anos 2000 e 
2020. Especialmente, investigam-se as características que fomentaram a recepção de 
Maitena, argentina, e PowerPaola, equatoriana-colombiana, tendo em conta sua 
grande representatividade. Para isso, narram-se as trajetórias das duas quadrinistas, 
identificando quais relações e intercâmbios culturais lhes possibilitaram forjar uma 
posição central tanto no PB “universal” das HQs (“o central”), quanto no de HQs 
criadas por mulheres (“o específico”). 

Em linhas gerais, inicialmente faz-se uma revisão de literaturas acadêmicas e de 
websites de especialidade, a fim de identificar nelas a dimensão da representatividade 
histórica de pessoas quadrinistas e produções hispano-americanas, bem como sobre 
mulheres quadrinistas, pesquisadoras e personagens. Em seguida, problematizando 
posições centrais e periféricas de instituições (editorias, acadêmicas, etc.), de produtos 
(traduzidos e nacionais), e de repertórios canonizados e não-canonizados, põe-se em 
xeque a “universalidade” que comumente rege narrativas historiográficas sobre HQs 
em paralelo às identificações (HALL, 2006) de estrangeiridade e nacionalidade 
(VÁZQUEZ, 2010) nelas presentes. Por fim, analisam-se as posições centrais e 
periféricas em relação aos contextos recentes de produções mainstreans e 
independentes (PAZ, 2017) das quadrinistas, integrando as experiências de suas 
pessoas tradutoras. 

Em resumo, historiografar Maitena e PowerPaola mostrou uma galáxia de 
possibilidades de interação entre e com mulheres brasileiras e hispano-americanas nas 
HQs. A sororidade tem sido exercida na prática cotidiana por quadrinistas e tem 
refletido também nas próprias práticas de tradução e publicação. Além das 
subentendidas fronteiras das identificações nacionais, ambas quadrinistas chegaram 
aos centros por serem mulheres quadrinistas. Maitena abriu espaços de criação para 
outras quadrinistas no polissistema brasileiro. Por sua vez, PowerPaola conquistou 
espaço por ampliar as possibilidades de narração gráfica sobre si. Assim, em posições 
ora centrais, ora periféricas, o polissistema brasileiro de HQs passa a vislumbrar 
identidades sin fronteras. 
 
Palavras-chave: Tradução. Narrativas gráficas. América Latina. Gênero.  
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RESUMEN 
 
ZOCAL DA SILVA, B. Entre Maitena y PowerPaola: una historiografía sem 
fronteiras de la historieta hispanoamericana traducida en Brasil. 2022. 
291p. Tesis (Doctorado en Letras) – Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas, 
Universidad de São Paulo, São Paulo, 2022. 

 
A lo largo de la historia de las historietas narradas en Brasil, los intercambios 

culturales realizados entre los polisistemas brasileños e hispanoamericanos han estado 
al margen de los sistemas centrales. En estos, las traducciones de historietas 
estadounidenses y japonesas dominan precisamente porque juntas representan en 
volumen alrededor del 80% de las publicaciones de historietas en Brasil (ASSIS, 2020; 
RAMOS, 2008). ¿Estarían las traducciones de historietas hispanoamericanas 
eternamente confinadas a la periferia del polisistema brasileño (en adelante PB) de 
historietas? 

En esta tesis se asume que los polisistemas son dinámicos y heterogéneos, que 
los cambios intra e intersistémicos provienen de las periferias (EVEN-ZOHAR, 1990), 
y que la lógica de dominación-explotación también permea las relaciones que se 
establecen en el PB de las historietas, bajo el orden patriarcal de género (SAFFIOTI, 
2004). Aquí se ubican en el centro de la narración historiográfica las traducciones de 
historietas creadas por mujeres hispanoamericanas y publicadas en Brasil entre los 
años 2000 y 2020. En particular, se investigan las características que propiciaron la 
recepción de Maitena, argentina, y PowerPaola, ecuatoriano-colombiana, teniendo en 
cuenta su gran representatividad. Para ello, se narran las trayectorias de esas dos 
historietistas, identificando qué relaciones e intercambios culturales les permitieron 
forjar una posición central tanto en el PB “universal” de las historietas (“el central”), 
como en las historietas creadas por mujeres (“el específico”). 

En términos generales, inicialmente se realiza una revisión de la literatura 
académica y sitios web especializados, con el fin de identificar en ellos la dimensión de 
la representatividad histórica de historietistas y producciones hispanoamericanas, así 
como de las mujeres historietistas, investigadoras y personajes de historietas. Luego, 
cuestionando las posiciones centrales y periféricas de instituciones (editoriales, 
académicas, etc.), de productos (traducidos y nacionales), y de repertorios canonizados 
y no canonizados, se pone en jaque la “universalidad” que comúnmente rige las 
narrativas historiográficas sobre historietas, en paralelo a las identificaciones (HALL, 
2006) de extranjería y nacionalidad (VÁZQUEZ, 2010) presentes en ellas. Finalmente, 
se analizan las posiciones centrales y periféricas en relación con los contextos recientes 
de producciones mainstreans e independientes (PAZ, 2017) de las historietistas, 
integrando las experiencias de sus traductoras. 

En resumen, historiografiar a Maitena y PowerPaola presentó una galaxia de 
posibilidades de interacción entre y con mujeres brasileñas e hispanoamericanas en las 
historietas. La sororidad ha sido ejercida en la práctica cotidiana por las historietistas 
y también se ha reflejado en las propias prácticas de traducción y publicación. Además 
de las fronteras implícitas de las identificaciones nacionales, ambas historietistas 
llegaron a los centros porque son mujeres. Maitena abrió espacios de creación en el 
polisistema brasileño para otras historietistas. Por su parte, PowerPaola conquistó 
espacio ampliando las posibilidades de la narración gráfica sobre sí misma. De esa 
manera, en posiciones a veces centrales a veces periféricas, el polisistema brasileño de 
historietas comienza a vislumbrar identidades sin fronteras, sem fronteiras. 

 
Palabras clave: Traducción. Narrativas gráficas. América Latina. Género.  
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ABSTRACT 
 

ZOCAL DA SILVA, B. Betwixt Maitena and PowerPaola: a historiography sin 
fronteras of Spanish-American graphic narratives translated in Brazil. 
2022. 291p. Thesis (Doctor of Philosophy (PhD) in Spanish) – Faculty of Philosophy, 
Languages and Social Sciences (FFLCH), University of Sao Paulo, Sao Paulo, 2022. 

 
Throughout the history of graphic narratives in Brazil, the cultural exchanges 

carried out between the Brazilian and Hispanic-American polysystems have remained 
on the sidelines of central systems. In these central systems, the translations of 
American and Japanese comics dominate because together they represent in volume 
around 80% of comic book publications in Brazil (ASSIS, 2020; RAMOS, 2008). Will 
translations of Spanish-American graphic narratives be eternally relegated to the 
periphery of the Brazilian graphic narratives polysystem (hereafter BP)? 

One assumes that polysystems are dynamic and heterogeneous, that intra and 
intersystemic changes come from the peripheries (EVEN-ZOHAR, 1990), and that the 
logic of domination-exploitation also permeates the relationships established within 
the BP, under the patriarchal order of gender (SAFFIOTI, 2004). In this thesis, 
translations of graphic narratives created by Hispanic-American women published in 
Brazil between the years 2000 and 2020 are placed at the center of the 
historiographical narration. In particular, this investigation focuses on the 
characteristics that fostered the reception of Maitena, Argentinian, and PowerPaola, 
Ecuadorian-Colombian, considering their great representation within the market. 
Describing the trajectories of these two comic artists I identify which cultural 
relationships and exchanges enabled them to forge a central position both in the 
“universal” BP (“the central”), and in the comics created by women (“the specific”). 

Initially, a review of the academic literature and specialized websites is carried 
out, in order to identify in them the dimension of the historical representation of 
Hispanic-American comic artists and productions, as well as female comic artists, 
researchers and characters. Hence, questioning central and peripheral positions of 
institutions (publishers, Academy, etc.), of products (translated and national), and of 
canonized and non-canonized repertoires, the “universality” that commonly governs 
historiographical graphic narratives is put in check in parallel to the identifications 
(HALL, 2006) of foreignness and nationality (VÁZQUEZ, 2010) present in them. 
Finally, the central and peripheral positions are analyzed in relation to the recent 
contexts of mainstrean and independent productions (PAZ, 2017), also integrating the 
experiences of the translators. 

In summary, historiographing Maitena and PowerPaola showed a galaxy of 
possibilities for interaction between Brazilian and Hispanic-American women in 
graphic narratives. Sorority has been put in the everyday practice by these women and 
has also reflected in their translation and publication. Beyond the implied boundaries 
of national identifications, both comic artists arrived at the centers because they were 
women. Maitena opened spaces for creation for other comic artists in the Brazilian 
polysystem. In turn, PowerPaola conquered space by expanding the possibilities of 
graphic narration about the self. In positions sometimes central, sometimes 
peripheral, the Brazilian graphic narratives polysystem starts to glimpse identities 
without borders, sin fronteras. 

 
Keywords: Translation. Graphic narratives. Latin America. Gender.  
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INTRODUÇÃO 
 

 

 

Você sabe qual é o problema e também compreende a verdade da questão 
 

I Ching, Zhong Fu, Hexagrama 61 
traduzido como “sinceridade profunda” e “verdade interior” 

musicado no álbum I Ching (1993), por Uakti1 
 

Debajo de mi humillada mirada está una cara insolente lista para explotar 
 

Gloria Anzaldúa 
Borderlands/La Frontera: The New Mestiza (1987) 

 
Esta tese começa a tomar corpo em outubro de 2019. Não é que eu não havia 

trabalhado nela antes disso. Na verdade, desde o fim de meu mestrado As tiras de 

Mafalda no Brasil: tradutores e traduções (FFLCH/USP, 2015) sentia a necessidade de 
tecer mais palavras sobre aspectos históricos-identitários envolvidos na recepção de 
histórias em quadrinhos criadas por pessoas quadrinistas hispano-americanas e 
traduzidas no Brasil. 

 
 
Minha trajetória 
 
Inicialmente, labutei para me inserir no mercado editorial paulistano 

trabalhando no par linguístico espanhol-português. Após minha saída da Editora do 
Brasil em 2016, onde trabalhei como auxiliar editorial na confecção de livros didáticos 
e roteiros de jogos educativos em língua estrangeira, formalizei minha carreira como 
tradutora e revisora autônoma (freelance). Familiarizei-me com ferramentas de 
tradução automática, sobretudo softwares livres, fiz traduções para dublagem, entre 
outros desafios, e participei de eventos relacionados, como o da Associação Brasileira 
de Tradutores e Intérpretes2. 

                                                   
1 Confira (doravante Cf.): https://www.youtube.com/watch?v=hTN3z9DnTtQ&t=164s Todos os links 
de websites apontados como “Cf.” foram acessados pela última vez em 26 de junho de 2022 e, por se 
tratarem de sugestões, não integram as Referências finais desta tese. 
2 Cf.: https://abrates.com.br/  



 16 

Nesse ano, também conheci tradutoras incríveis como Sheila Gomes3 e Priscila 
Antunes Oliveira, e juntas criamos o Barcamp de Tradutores e Intérpretes de São 
Paulo4, encontros mensais cujo objetivo ainda é unir pessoas profissionais para trocar 
experiências e oportunidades de trabalho. Além disso, compus o Curso Livre de 
Preparação de Escritores5, da Casa das Rosas, e lá aprendi a ver o corpo como parte 
constitutiva da escrita e a voz como uma expressão que se conquista. Também iniciei o 
Programa Formativo para Tradutores Literários6, da Casa Guilherme de Almeida, onde 
pude pensar o traduzir com a pessoa tradutora de Dom Quixote, Sergio Molina (Editora 
34, 2002; 2007), e outras pessoas mestres; além de voltar a refletir sobre práticas e 
teorias de tradução, a fim de elaborar meu projeto de pesquisa de doutorado. 

Ao mesmo tempo, passei boas horas na Gibiteca Henfil7, no Centro Cultural São 
Paulo, buscando entretenimento e ideias para esse próximo passo acadêmico, e 
participei de eventos sobre/de histórias em quadrinhos (doravante HQs) em São Paulo. 
O Festival Guia dos Quadrinhos8, a Fest Comix9 e o lançamento do livro Imageria10, 
de Rogério de Campos (Editora Veneta, 2015) foram alguns deles. Essa última ocasião, 
por sinal, me proporcionou traduzir trechos de uma HQ profissionalmente pela 
primeira vez: Sendero Luminoso – História de uma guerra suja11, das pessoas 
quadrinistas peruanas Alfredo Villar, Jesús Cossío e Luis Rossel (Veneta, 2016). 

Nessa HQ, meus trechos intercalavam os capítulos principais, estavam em 
francês – minha segunda língua estrangeira na época – e contextualizavam em signos 
visuais linguísticos a história do período retratado. Quadrinizada em seguida estava a 
narrativa gráfica, em signos visuais pictóricos e linguísticos traduzidos do espanhol. 
Essa experiência me apresentou aspectos relevantes desse sistema editorial: (1) muitas 
edições das HQs publicadas no Brasil são disponibilizadas para tradução em parcelas; 
(2) as HQs a serem traduzidas seguem modelos de projetos gráficos editados prévia ou 
concomitante em países do norte global – como o Le Sentier lumineux12 (Editions 
L'Agrume, 2015) na França nesse caso; (3) há grandes chances de a tradução de HQs, 

                                                   
3 Cf.: https://sheilagomes.medium.com/  
4 Cf.: https://pt-br.facebook.com/groups/barcamptradutorsp/about/  
5 Cf.: https://www.casadasrosas.org.br/centro-de-apoio-ao-escritor/clipe  
6 Cf.: https://www.casaguilhermedealmeida.org.br/traducao-literaria/ver-difusao.php?id=3  
7 Cf.: http://www.centrocultural.sp.gov.br/gibiteca/henfil.htm  
8 Cf.: http://www.guiadosquadrinhos.com/festival/  
9 Cf.: https://agenciabrasil.ebc.com.br/cultura/noticia/2016-06/comeca-em-sao-paulo-22a-edicao-
da-maior-feira-de-quadrinhos-do-pais  
10 Cf.: https://veneta.com.br/produto/imageria-o-nascimento-das-historias-em-quadrinhos/  
11 Cf.: https://veneta.com.br/produto/sendero-luminoso-historia-de-uma-guerra-suja/  
12 Cf.: https://www.editionslagrume.fr/collections/litterature/le-sentier-lumineux/#tab-id-3  
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publicadas por editoras independentes e/ou de pequeno porte, ficarem a cargo das 
próprias pessoas editoras. 

Nas idas e vindas de 2017, surgiram outras oportunidades de trabalho com 
tradução de textos em narrativas ou artes gráficas. Gonçalo Junior, pessoa autora do 
catatau A guerra dos gibis (Cia. das Letras, 2004) e de uma dezena de livros teóricos 
sobre HQs e biografias de personalidades brasileiras, me propôs traduzir Gustave 
Doré: um estudo crítico-biográfico (Editora Noir), de Antonio Buero Vallejo, espanhol 
(Ediciones Castilla, 1949). Dentre as famosas obras de Doré estão a ilustração de A 
Divina Comédia, de Dante Alighieri, e Dom Quixote de la Mancha, de Miguel de 
Cervantes. Traduzir Vallejo me proporcionou observar, ler e analisar signos visuais 
pictóricos e xilogravuras com tanta precisão, como nenhum outro curso me havia 
instruído até então. 

Durante esse trabalho, estive no Rio de Janeiro por uns dias participando da 
Oficina de Tradução Literária na Biblioteca Nacional13, com Teresa Arijón, argentina. 
Foi uma experiência enriquecedora, pois Arijón trouxe referências e modos de se 
traduzir novos para mim. Por outro lado, levantou questões sobre as agruras da 
profissão de tradutora literária de espanhol-português nos territórios que percorreu, o 
que me fez repensar a trajetória que trilhava há um ano. Deslindar a travessia do 
doutorado era um desejo de carreira anterior – um privilégio de sonhar que me era 
possível –, entretanto as inseguridades enfrentadas nessa minha inserção no mercado 
editorial literário mostraram que mais acertado seria combinar as carreiras de 
tradutora e pesquisadora naquele momento. 

 
 
Doutorado: um longo prefácio 
 
Uma vez selecionada para cursar o doutorado no Programa de Pós-Graduação 

em Língua Espanhola e Literaturas Espanhola e Hispano-Americana (FFLCH-USP), 
sob orientação da Profa. Dra. Heloísa Pezza Cintrão e coorientação do Prof. Dr. John 
Milton, na linha de pesquisa de tradução, me debrucei sobre o projeto de narrar 
cinquenta anos de história da recepção de quadrinhos e quadrinistas hispano-
americanos no Brasil. Um ano cursando disciplinas diversas foi suficiente para 
compreender a inexequibilidade dessa pesquisa em quatro anos. Uma das maiores 
                                                   
13 Cf.: https://www.bn.gov.br/en/node/2602 
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inspirações da disciplina “Tópicos em Estudos da Tradução”, ministrada por João 
Azenha Junior, foi estudar O trabalho do tradutor: em busca de uma teoria para a 
prática, de Celso Donizete Cruz (2012). Em síntese, Cruz investigou como se estabelece 
a interdisciplinaridade entre os Estudos da Tradução e outras disciplinas. Em sua 
crítica ao ramo da Sociologia da Tradução, observou que pessoas pesquisadoras têm 
focado em “estudos de caso com a aplicação de conceitos bourdianos à pesquisa em 
tradução, ao lado de projeções das possibilidades dessa aplicação” (CRUZ, 2012, p. 
189), sem de fato estabelecer na prática teórica uma relação interdisciplinar. Essa 
leitura impulsionou minha compreensão sobre o fazer sociológico e o historiográfico.  

Pensando em retrospectiva, a disciplina “A Sociologia e a Vida Cotidiana”, 
ministrada por Fraya Frehse, também moldou bastante o curso da escrita desta tese. 
Entre muitos aprendizados, fui ensinada (1) que a sociologia não se resume ao estudo 
da obra de Pierre Bourdieu; (2) a valorizar o contexto histórico-social de produção das 
ações por atores; (3) que, por meio de uma análise histórico-social, é possível 
identificar no curso da história períodos de mudanças de pensamentos e práticas antes 
não consideradas, como por exemplo a observação do cotidiano, da vida cotidiana 
como objeto reconhecível na filosofia, especialmente, e também em outras “ciências 
parcelarias”, a partir de Henri Lefebvre, em Critique de la vie quotidienne (1947; 1962); 
e (4) que qualquer objeto de investigação que busque uma mudança social é legítimo 
de ser pesquisado, incluindo atores e práticas ainda marginalizadas. 

Outras duas disciplinas me fizeram imergir em diversidades vivenciadas no 
território entendido como América Latina. Em “Tradução audiovisual e 
acessibilidade”, ministrada por Vera Lúcia Santiago Araújo, me sensibilizei quanto os 
direitos de acesso de pessoas com deficiência visual ao entretenimento, e aprendi 
técnicas de audiodescrição, uma modalidade de tradução audiovisual, bastante 
utilizada no teatro, no cinema e nas mídias televisivas. Por sua vez, em “Língua, 
Literatura e Territórios”, ministrada por Pablo Fernando Gasparini, em linhas gerais, 
(1) pus em prática a observação historiográfica sobre literaturas ficcionais, não-
ficcionais e teóricas dos séculos XX e XXI que propunham a ruptura do vínculo entre 
identidade e língua na literatura latino-americana; bem como (2) reconheci efeitos 
simbólicos e imaginários produzidos por deslocamentos linguístico-territoriais 
(fenômenos de exílio, diásporas, imigração-emigração, etc.); e (3) refleti sobre a 
relação linguístico-literária produzida dentro de dinâmicas de identificação identitária 
(nacionais, genérico-sexuais, raciais-étnicas, etc.). 
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Impossível não se deixar afetar pela leitura de pessoas autoras “marginais”, cada 
qual a sua maneira, como Copi (Raúl Damonte Taborda), Vilém Flusser e Gayatri 
Chakravorty Spivak. Sobretudo com Flusser, em “A língua brasileira” (Língua e 
realidade, 2004), percebi o poder da vivência da língua como sendo o aspecto 
fundamental da vivência da cultura. Portanto, apropriar-se de uma língua estrangeira 
é “dominá-la”, e “engajar-se nela”, na cultura em torno dela, privilegia o engajamento 
de sujeitos na/em prol da sociedade. De fato, vivenciar essa teoria na prática só iria 
fazer sentido adiante, em 2018, após minha mudança territorial para os Estados 
Unidos, a necessidade de dominar a língua inglesa – uma língua estrangeira, porém 
cotidiana –, e meu encontro com Borderlands/La Frontera: The New Mestiza, de 
Gloria E. Anzaldúa. 

Adentrando outros contextos do território hispano-americano, a disciplina 
“Regularização discursiva e determinação sócio-histórica. Indagações na música 
urbana argentina da segunda metade do século XX”, ministrada por Adrián Pablo 
Fanjul, me ofereceu um contexto amplo de tradições populares na Argentina entre as 
décadas de 1960 e 1980, e apresentou ferramentas então desconhecidas por mim para 
hipotetizar relações não cronológicas com a dimensão sócio-histórica. 

Ainda em 2017, no que se refere aos trabalhos que realizei, fui professora-
estagiária da disciplina “Tradução: análise contrastiva espanhol/português”, como 
parte do Programa de Aperfeiçoamento de Ensino (PAE) da Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas, e fiz mais traduções. Com Francisley da Silva Dias, traduzi 
o livro-arte trilíngue Max Gómez Canle: MGC, de Rafael Cippolini (Casa Triângulo, 
201714), ensaísta e pessoa curadora argentina. Surpreendemente, essa tradução 
demandou muita pesquisa terminológica sobre arte, engenharia e metafísica. Além 
disso, fiz a versão do português para o espanhol dos releases dos quadrinhos A ameaça 
do Barão Macaco, de Hector Lima, Miguel Sobreiro e Felipe Sobreiro (Zarabatana 
Books/Fictícia, 2015), Mulheromem: a história inserta, de Hector Lima, Anderson 
Nascimento, Pri Wi (Zarabatana Books/Fictícia) e Sabor Brasilis, de Hector Lima, 
Pablo Casado, Felipe Cunha e George Schall (Zarabatana Books). Tais pessoas autoras 
brasileiras buscavam inserir-se no mercado editorial de HQs internacional, e 
apresentar seus trabalhos traduzidos em eventos e para editoras estrangeiras era um 
dos primeiros passos. 

                                                   
14 Cf.: https://www.casatriangulo.com/pt/publications/19-max-gomez-canle-mgc/ 
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Após toda essa imersão, começei a esboçar no ano seguinte minha ideia de tese. 
Ao mesmo tempo me dedicava a descrever os principais aspectos linguísticos 
envolvidos na tradução de histórias em quadrinhos para o capítulo “A tradução 
linguística nos quadrinhos: práticas de tradução e análise” (Lexikos, 2020); entendi 
que gostaria de empreender um estudo historiográfico. Tendo em conta os livros 
Imageria e A guerra dos gibis como modelos de narrativa, minha tese analisaria as 
condições de produção de tradução do espanhol para o português de HQs criadas por 
pessoas quadrinistas hispano-americanas, e publicadas no formato de livro no 
mercado editorial brasileiro. Parti da hipótese de que havia poucas dessas HQs 
publicadas – como sugere o artigo “Uma Mafalda entre Brasil e Argentina, não muito 
mais que isso”, de Paulo Ramos (2010a), entre outras notícias do website de 
especialidade Universo HQ15 –; assim, a pesquisa recuperaria esses momentos 
efêmeros de interação entre pessoas e mercados na América Latina. 

Para isso, primeiro catalogaria todas as HQs traduzidas a partir da metade do 
século XX, buscando informações em catálogos das editoras e sites de especialidade, 
como o Guia dos Quadrinhos16. Em segundo lugar, reuniria e analisaria criticamente 
referenciais teóricos e de especialidade, identificando as trocas literárias entre pessoas 
produtoras (quadrinistas e editoras) nesse mercado editorial. Por fim, descreveria as 
experiências de vivências e de conhecimento produzidos nesses intercâmbios em torno 
das HQs. Essa trajetória de pesquisa me permitiria chegar, assim, ao objetivo de 
fornecer à comunidade acadêmica e editorial dados concretos para fomentar futuros 
investimentos na ampliação do mercado de HQs hispano-americanas traduzidas no 
Brasil. Em última instância, a implementação dos resultados dessa pesquisa 
beneficiaria, a longo prazo, o trabalho de pessoas tradutoras e o meu próprio: a partir 
de uma mudança na cultura de publicação, consequentemente se abririam novas 
possibilidades de trabalho de tradução no par espanhol-português. 

Outro trabalho de tradução de HQ surgiu nesse início de 2018: Cinco por 
infinito, da pessoa quadrinista espanhola Esteban Maroto, publicada pela editora 
Pipoca & Nanquim (2019). Por desejo – um tanto por acaso do destino e porque meus 
privilégios proveram condições materiais para isso –, eu havia me mudado 
recentemente de país, de língua, de culturas. Ainda assim, me sentia num borderland, 
“um lugar vago e indeterminado criado pelo resíduo emocional de uma fronteira não 

                                                   
15 Cf.: https://universohq.com/ 
16 Cf.: http://www.guiadosquadrinhos.com/ 
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natural” (ANZALDÚA, 1987, p. 3). Traduzir esse catatau de 532 páginas em dois meses 
deu sentido à minha indefinida existência naquele momento. 

Esse trabalho confirmou algumas impressões que comentei sobre a tradução de 
Sendero Luminoso, e agregou outras: (1) há uma tendência de novas editoras 
independentes e/ou de pequeno porte optarem por publicar traduções de obras 
“clássicas” estrangeiras dos anos 1970, por admiração pelas pessoas quadrinistas, mas 
também por elas beirarem o domínio público; (2) sugestões de vozes diferentes para 
as personagens, sobretudo personagens mulheres, ainda não é uma qualidade 
valorizada nas HQs traduzidas do espanhol para o português17; (3) independentemente 
das escolhas tradutórias de pessoas tradutoras, assim como ocorre em outros nichos 
editoriais, a pessoa editora tem a palavra final; e (4) nem todos os elementos da edição 
estrangeira são selecionados para compor a tradução brasileira. 

Entre alguns capítulos dessa HQ, por exemplo, havia rubaiyat, isto é, poemas 
árabes-persas com forma fixa de quatro versos, na qual há rima entre os dois primeiros 
e o último (AABA), ou em todos (AAAA). Pode ser considerada uma forma da literatura 
persa equivalente ao quarteto. Na HQ em espanhol, o poema não preservava a forma, 
característica constitutiva dele. Então, optei por fazer uma tradução indireta do poema 
LVI, da obra “Rubáiyát” (s.d.), de Omar Khayyam, a partir da tradução francesa de 
Franz Toussaint (Paris, L'Édition d'Art H. Piazza, 1924). O trecho que não consta na 
HQ traduzida é o seguinte: 
 

A vida passa. De Balkh e Bagdá, o que resta afinal? 
O mero esbarro na rosa desabrochada é fatal. 
Beba vinho e contemple a lua evocando 
as civilizações que ela vira se extinguir tal qual. 
 

Omar Khayyam, Rubaiyat 56 
 
 
Mudanças de rota 
 
Muitos dos objetivos iniciais da tese foram reformulados após a qualificação em 

meados de 2019. O que então parecia congruente, cobria um período histórico extenso 
e impediria um detalhamento preciso das condições histórico-sociais do processo. 

                                                   
17 A série das HQs Saga, de Brian K. Vaughan (texto) e Fiona Staples (arte), com tradução de Marquito 
Maia e letreiramento de Miguel Loureiro (Devir, 2014) me parece um bom exemplo da diversidade de 
vozes, manifestadas no texto escrito, que podem ter as personagens. 
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Além disso, muitas HQs antigas seriam esquecidas, por não comporem os catálogos 
disponíveis virtualmente. Em resumo, a ideia de criar uma lista total das HQs se 
sobrepunha à análise dos trajetos e das trocas realizadas para se ver HQs criadas por 
quadrinistas hispano-americanas publicadas no Brasil. Além disso, a ideia de 
totalidade e universalidade inclinava-se a uma padronização das diversidades 
constitutivas da América Latina. Dentre todos os passos anteriores, a ideia de catalogar 
as histórias em quadrinhos disponíveis no website Universo HQ, considerado aqui 
também como um acervo virtual, se manteve. Afinal, é um dos sites brasileiros 
especializados em HQs mais antigos ainda em atividade na rede internet, que publica 
conteúdos considerados “gerais” que podem ser recuperados conforme o período 
temporal, podendo oferecer supostamente um panorama do mercado de HQs ao longo 
de vinte anos. Detalhes dessa compilação compõem o capítulo 3 desta tese. 

Entretanto, a necessidade de enxugar o corpus da pesquisa e de seguir 
navegando pelo Universo HQ me pôs outros questionamentos. Eu havia encontrado 
1.559 notícias gerais que tratavam de quadrinistas e quadrinhos hispano-americanos 
publicadas entre os anos 2000 e agosto de 2019. Não poderiam ser elas evidências de 
uma constância de intercâmbio cultural? O que me interessava encontrar eram as 
trocas envolvidas na publicação de HQs-livro traduzidas, de modo que passei a focar 
em notícias que denominei “específicas”. 

Navegar por essas notícias específicas me trazia uma constante sensação de que 
não era aquilo que eu gostaria de encontrar. Como uma leitora seletiva-estudiosa18 de 
quadrinhos, segundo a classificação de pessoas consumidoras estabelecida por 
Waldomiro Vergueiro (2005) em “Histórias em quadrinhos e serviços de informação: 
um relacionamento em fase de definição”, lembrava que levei muito tempo para 
encontrar HQs que representassem e fossem aquilo que eu esperava ver, pelas quais 
sentisse o prazer do entretenimento dessa linguagem gráfica-narrativa, composta por 
uma sequência de quadros pictóricos (IDEM), que é tão rica e diversa, sendo inclusive 
considerada como um hipergênero19, isto é, “um grande rótulo […] que agregaria 
diferentes outros gêneros cada um com suas peculiaridades”, segundo Paulo E. Ramos 
(2010a, p. 20), em A leitura dos quadrinhos. 

                                                   
18 Vergueiro (2005, s.p.) distribui os usuários dessa linguagem gráfica sequencial nas seguintes 
categorias básicas: eventuais, exaustivos, seletivos, fanáticos e estudiosos. A esse respeito, ver “Histórias 
em quadrinhos e serviços de informação: um relacionamento em fase de definição”. 
19 Para Paulo Ramos (2007, n. p., v. 3), “[c]harge, cartum, tiras cômicas, tiras cômicas seriadas, tiras de 
aventura e os diversos quadrinhos (cada um deles entendido, neste segundo momento, como gêneros 
individuais e autónomos) faria, então, parte de um hipergênero histórias em quadrinhos”. 
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Em minha trajetória como leitora de HQs, sempre procurei aquelas que não 
falassem de super-heróis, com exceção da série X-Men, que sempre teve várias 
mulheres protagonistas e cujas personagens não eram exatamente super-heróis, e até 
o surgimento de Yara Flor como Mulher Maravilha20, sobre a qual continuo tendo 
várias ressalvas. Ainda, HQs que não contivessem violência generalizada; que tivessem 
mulheres como protagonistas que não fossem sex symbols, ou burras, ou loiras, ou 
somente brancas; e que tivessem mulheres como autoras. Como se pode inferir, para 
mim, o caminho para adquirir uma HQ que me apetece por muito tempo não envolvia 
uma simples visita à livraria, gibiteria, quadrinharia, lojas online ou buscas de 
referências em sites de especialidade que, aliás, tendiam a noticiar muitos lançamentos 
de HQs com base num modelo “universal” de quadrinhos ao qual mulheres 
quadrinistas não pertenciam. Exercer prazerosamente meu poder de consumo de HQs 
demandava, antes, muita pesquisa. 

Outro elemento que me salvou do luto de deixar meu país e me acompanhou 
nesse cotidiano processo de me viver como mulher não-branca imigrante de classe 
média imergindo sobretudo na cultura afro-estadunidense foram leituras ficcionais-
não-ficcionais escritas por mulheres, sobretudo as também latinas nos Estados 
Unidos. Pensava constantemente no que eu havia deixado para trás, no que estava 
perdendo em não estar lá (aí), assim como lamentei ter perdido o curso de inverno 
“Tradução Feminista: teoria e prática”, ministrado por Luciana Carvalho Fonseca e 
Marina Leivas Waquill, na FFLCH-USP. Nunca havia surgido uma disciplina 
semelhante na Letras durante os meus sete anos de vivência na USP. Porém, acessar a 
ementa online21 dessa disciplina e estudá-la on my own me abriu caminhos, me 
indicou muitos suis, e me encorajou a me engajar numa historiografia feminista da 
tradução. 

Ademais, rememorar minhas parcerias quadrinísticas na Escola de 
Comunicação e Artes (ECA-USP), tantos encontros prazerosos e enriquecedores na 
disciplina “Leituras críticas de histórias em quadrinhos” (2012) e nas Jornadas 
Internacionais de Histórias em Quadrinhos, sobretudo com Daniela Marino, Carolina 
Ito Messias e Beatriz Sequeira de Carvalho22, contribuiu imensamente para guinar 

                                                   
20 Cf.: https://minadehq.com.br/yara-flor-mulher-maravilha-brasileira/ 
21 Disponível em: http://sce.fflch.usp.br/node/3078 Acesso em: 20 de ago. 2019. 
22 Autoras, respectivamente, das seguintes pesquisas: As gibitecas como polos fomentadores de cultura 
e de exercício da cidadania (2018); Um panorama da produção feminina de quadrinhos publicados 
na internet no Brasil (2018); O processo de legitimação cultural das histórias em quadrinhos (2017). 
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minha tese em direção à, ojalá, contribuição de mudanças práticas e sociais nos 
polissistemas acadêmico e editorial de quadrinhos atual. Gostaria de narrar algo que 
elas próprias gostassem de ler, se sentissem incluídas e, ao mesmo tempo uma pesquisa 
que tivesse um fim beirando o didático23 para pessoas não-letradas no que tange à luta 
por representações de mulheres nas HQs. 

De volta ao corpus formado a partir do website Universo HQ, identifiquei 
dezoito histórias em quadrinhos criadas por mulheres quadrinistas hispano-
americanas traduzidas e publicadas no formato livro no Brasil, entre os anos 2000 e 
2019. Entre elas, Maitena, argentina, e PowerPaola, equatoriana-colombiana, se 
destacavam em volume. 
 
 

O recorte final, pero no finito 
 
Partindo do pressuposto de que existem trocas culturais entre as comunidades24 

brasileiras e hispano-americanas, materializadas, entre outras formas, na publicação 
de HQs traduzidas, quais são as características que fomentaram a recepção no Brasil 
das traduções das HQs-livro criadas por mulheres hispano-americanas? Em última 
instância, considerando Maitena e PowerPaola como as principais representantes 
dessas HQs, quais tipos de trocas foram tecidas por elas em suas respectivas trajetórias 
que as possibilitaram inserirem-se no sistema “universal” das HQs no Brasil, 
ocupando, portanto, uma posição central nesse polissistema? Com o objetivo principal 
de investigar esses questionamentos, a própria tessitura dos capítulos levantou outras 
discussões necessárias, como apresento a seguir.  

                                                   
23 Nesse sentido, tenho ainda muito que aprender com María Lugones, que as Deusas a tenham. Como 
afirma, desde sua grandiosa visão descolonial: “A mí me parece obvio que si cambiamos las tramas de 
relación entre la gente colonizada, y cambiamos las relaciones con el poder, el cambio va a efectuar 
transformaciones entre la gente blanca eurocentrada y blanco-mestiza eurocentrada, pero no pongo mi 
corazón y alma para cambiarlos. Esa para mí es una cuestión de trabajo y organización política radical, 
no una cuestión de amor social, de un profundo retejer de las posibilidades de la gente de color. La gente 
blanca y blanco-mestiza tiene que encargarse de su propia educación”. Trecho do capítulo “Reflexiones 
pedagógicas en torno al feminismo descolonial: una conversa en cuatro voces”, De Yuderkys Espinosa, 
Diana Gómez, María Lugones e Karina Ochoa, em Walsh (2013, pp. 403-441). 
24 Entende-se que “las comunidades culturales interactúan estrechamente y se influyen mutuamente. 
Las personas participan simultáneamente en más de una economía, y a menudo en más de una 
comunidad cultural” (BIRD-DAVID, 2004, p. 102 apud QUIJANO VALENCIA, 2013, p. 117). O capítulo 
“EcoNOmía, ecoSImías y perspectivas decoloniales: Elementos sobre visiones y prácticas de diferencia 
económico/cultural”, de Olver Quijano Valencia compõe o livro Pedagogías descoloniales: Prácticas 
insurgentes de resistir, (re)existir y (re)vivir (tomo I), organizado por Catherine Walsh (2013). A 
referência primeira é “Las economías: una perspectiva económico cultural”, de Nuri Bird-David (2004). 
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Os capítulos 
 
No capítulo 1 “Tradução e histórias em quadrinhos” procuro estabelecer 

vínculos entre esses dois objetos de estudo de grandes áreas de conhecimento do 
sistema acadêmico: os Estudos da Tradução e os Estudos de Histórias em Quadrinhos. 
A partir das ideias de Laura Vázquez (2010), em El oficio de las viñetas: la industria 
de la historieta argentina, passo a observar a dicotomia entre o nacional e o 
estrangeiro e como ela se estabele em três livros-chave, cada um à sua maneira, que 
fomentaram a legitimação da pesquisa e da produção de HQs no Brasil. Além disso, 
eles possibilitam a descrição historiográfica em três décadas diferentes. São eles: (1) 
Shazam!, organizado por Alvaro de Moya (1970), importante por ter sido o livro 
debutante da narração da história das histórias em quadrinhos no Brasil; (2) Histórias 
em quadrinhos: leitura crítica, organizado por Sonia M. Bibe Luyten (Edições 
Paulinas, 1985), a primeira iniciativa que parte de uma mulher pesquisadora, 
congregando outras mulheres pesquisadoras a discorrerem sobre um tema até então 
tratado sob a ordem masculina; e (3) La historieta latino-americana, Tomo III (2008), 
de Waldomiro Vergueiro, escrito em espanhol e publicado na Argentina, cuja 
importância reside em apresentar um vasto panorama das HQs no Brasil para um 
público hispano-falante. 

Em seguida, identifico nessas três literaturas as posições reservadas à 
estrangeiridade hispano-americana, à língua espanhola, e ao papel de mulheres 
quadrinistas e personagens. Entendi que eu não deveria invocar manifestações de 
estrangeiridade e nacionalidade sem problematizar questões de universalidade 
nesses repertórios acadêmicos das HQs e de identidade. Então, me apoio nas noções 
de identidade e identificação de Stuart Hall (2006), em A identidade cultural na pós-
modernidade, e sugiro existir um cultivo de uma única identificação possível de 
quadrinhos estrangeiros publicados no Brasil arraigada nas narrativas sobre as 
HQs no Brasil e que, consequentemente, reverbera nas práticas sociais em torno desse 
tema. 

As três obras, que no geral descrevem a recepção de HQs estrangeiras no Brasil, 
conservam a característica comum de não pontuar a tradução como aspecto relevante 
nas trocas culturais. Por sua vez, a literatura acadêmica sobre tradução de histórias em 
quadrinhos considera que a tradução adquire uma posição central na formação do 
mercado editorial brasileiro de quadrinhos. As HQs nacionais ocupariam então uma 
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posição periférica em relação a essas HQs traduzidas? Nesse jogo de relações e 
enfrentamentos discursivos, qual seria a posição das traduções das HQs hispano-
americanas do corpus?  

O principal objetivo do capítulo 2, intitulado “A tradução no polissistema da 
cultura”, é estabelecer as bases para as análises realizadas em seguida. Inicialmente 
desenvolvida por Itamar Even-Zohar (1990), a teoria dos polissistemas ofereceu 
um instrumental interessante para esta pesquisa por várias razões. Primeiro, porque 
entende a tradução como um fenômeno de mudança na cultura. Em síntese, para Even-
Zohar (1990, p. 9), cultura, linguagem, sociedade, literatura e tradução são “fenômenos 
semióticos, isto é, padrões de comunicação humana governada por signos” e, a fim de 
compreendê-los, é imprescindivel vê-los em integração. Assim, estabelecer uma 
análise em termos de polissistemas é observar como funciona determinada parte dessa 
integração, isto é, “um sistema múltiplo, um sistema de vários sistemas que se cruzam 
entre si e se sobrepõem parcialmente, usando opções simultaneamente diferentes, mas 
funcionando como um todo estruturado, cujos membros são interdependentes” 
(IDEM, p. 11). 

Em segundo lugar, um dos resultados dessa teoria é forjar espaços centrais para 
produções consideradas periféricas dentro de sistemas canonizados. Ao mesmo tempo 
que valida o estudo da tradução dentro do sistema acadêmico desde sua época, fornece 
um instrumental para analisá-la em posições diversas, fluídas, heterogêneas, 
ocupando centros e/ou periferias nos sistemas. A própria noção de periferia se torna 
passível de questionamento e é marcada a depender do lugar de fala de quem a invoca, 
conforme demonstra Mabel Moraña (2014), em Bourdieu en la periferia: capital 
simbólico y campo cultural en América Latina. 

A noção de repertório, nos moldes apresentados por Even-Zohar, também é 
relevante na tese como um todo. Trata-se de um conglomerado de elementos e leis que 
regem a produção de produtos reais (verbais e não-verbais) e é regido pelas relações 
dos sistemas. O repertório constitui a forma como uma cultura pode transmitir 
informações sobre a realidade. Nesse sentido, embora se possa entender as literaturas 
acadêmica e a produzida pelos sites de especialidade como produtos, acredito que a 
capacidade que elas têm tido de moldar as realidades das práticas do polissistema de 
quadrinhos indicam também seu poder enquanto repertórios. 

Por fim, a fim de adaptar o instrumental às propostas da tese e cotidiano atual, 
proponho integrar duas outras variáveis à análise do polissistema brasileiro de HQs. A 
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variável repertórios virtuais, na qual considero sobretudo o papel dos websites de 
especialidades, é fundamental em qualquer estudo sobre HQs contemporâneas. Sua 
inserção à análise é descrita no capítulo 3. Por sua vez, a variável ordem patriarcal 
de gênero, conforme propõe Heleieth I. B. Saffioti (2004) em Gênero, patriarcado e 
violência, estabelece as bases do que problematizo como invisibilização e 
representação de mulheres no polissistema brasileiro de HQs, que compõem as 
análises dos capítulos 4 e 5. Como crê a pesquisadora, as diferenciações de gênero em 
si, do feminino e do masculino, não visibilizam as desigualdades entre mulheres e 
homens. O que as impõe são os valores de dominação-exploração constitutivos do 
patriarcado. Além disso, sem essa variável seria impossível de se analisar e descrever 
posições fluídas das quadrinistas entre periferias e centros fora de uma ordem 
pressupostamente universal em sistemas masculinizados. 

A partir do capítulo 3 “Repertórios virtuais: catalisador dos polissistemas das 
HQs”, as relações, as trocas estabelecidas entre o polissistema dos produtos-fonte e o 
dos produtos-meta ficam mais evidentes na narrativa. Afinal, como aponta Even-Zohar 
(1990), investigar as posições da tradução num determinado polissistema diz respeito, 
em grande parte, às condições estabelecidas dentro do próprio sistema de chegada. 
Aqui detalho o processo de coleta do corpus no website Universo HQ e retomo a análise 
de identidades estrangeiras e nacionais em suas notícias. Em linhas gerais, os 
enunciados do site subtendem ser possível um polissistema se manter estático por 
dezenove anos, período no qual pessoas quadrinistas hispano-americanas e seus 
produtos permaneceriam numa posição periferizada. Conforme proponho, não apenas 
as identificações territoriais, mas imprescindivelmente as identificações de gênero são 
o que fomenta as trocas interculturais por meio da tradução de HQs criadas por 
mulheres hispano-americanas no Brasil. 

O capítulo 4 “De Maitena a PowerPaola: cruzando fronteiras e desenhando 
centros” estabelece as condições para descrever a inserção e permanência central dos 
quadrinhos de Maitena e PowerPaola nos seus respectivos polissistemas de origem, a 
saber, o polissistema argentino de quadrinhos, o colombiano e o equatoriano. 
Inicialmente, o capítulo oferece um breve panorama das HQs nos respectivos sistemas 
acadêmicos. Em seguida, cria vínculos entre as proximidades e distanciamentos nas 
trajetórias de Maitena e PowerPaola, tendo em conta suas atuações, suas diferentes 
gerações, as repercussões de suas HQs, as formas com que se aproximaram de 
mercados internacionais, suas estratégias de publicação e diálogos com outras pessoas 
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quadrinistas. Além disso, descrevo como ambas quadrinistas forjaram a inserção de 
seus quadrinhos internacionalmente, por meio da tradução intra e inter-lingual. 

O capítulo se subdivide em Maitena e PowerPaola, entremeado pelo 
momento no qual se encontram em 2016. Não tive a intenção de escrever a biografia 
das quadrinistas. De fato, o que procurei foi historiografar momentos-chaves de suas 
trajetórias pessoais e profissionais, sobretudo os pouco mencionados na literatura 
acadêmica e jornalística sobre elas no Brasil. É interessante ver mudanças ocorrerem 
conforme as gerações dessas quadrinistas e como ambas gerenciam suas próprias 
carreiras. Maitena, por exemplo, trabalhou a maior parte de sua carreira de forma 
manual, tanto quadrinizando quanto colorindo. Ela aderiu ao virtual após 2014, para 
promover seus dois livros de quadrinhos mais recentes que retomam, na verdade, seus 
primeiros quadrinhos das décadas de 1980 e 1990. Nesse contexto, como Maitena 
manteve por tanto tempo sua posição central no polissistema das histórias em 
quadrinhos na América Latina? 

Por sua vez, desde que a artista plástica Paola Gaviria se transforma na 
quadrinista PowerPaola, o virtual tornou-se parte intrínseca de distribuição de suas 
HQs. Mesmo que a criação se desse no papel, nas libretas, o fim era a publicação virtual 
para grande parte de seus projetos, muitos documentados ainda em seu blog25. A 
questão da identidade territorial definitivamente perpassa todo o seu trabalho. De 
onde ela é, quem ela é, o que ela faz são questões que variam conforme ela dá seus 
passos nômades. As diversidades de identidades que apresenta são aspectos que 
diferenciaram suas HQs de tudo o que já tinha sido lido no Brasil. Com PowerPaola, 
escancara-se mais a prática de se criar quadrinhos com mulheres quadrinistas, sobre 
cotidianos de quadrinistas e artistas, sem tornar as identidades de gênero, território, 
cultura ou língua barreiras impostas. Tampouco há “o” lugar de mulheres na sociedade, 
afinal “[...] uno tiene muchas identidades” (MUSEO MALBA, 2021, virtual, 18:45 min-
19:02 min), o que se pode sugerir como uma regularidade na trajetória de mulheres na 
galáxia latino-americana das HQs. 

Finalmente no capítulo 5, “Entre Maitena e PowerPaola: a tradução no 
polissistema brasileiro de HQs”, analiso o processo e as variáveis implicadas na 
recepção das obras de Maitena e PowerPaola no Brasil até o ano 2020. A primeira 
publicação das duas quadrinistas se distancia em apenas seis anos. Dentro desse curto 
período temporal, apresento novas formas de aderência ao polissistema brasileiro de 
                                                   
25 Cf.: https://powerpaola.blogspot.com/ 
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quadrinhos traduzidos. Nessa narração crítico-historiográfica, incorporo as variáveis 
previstas por Itamar Even-Zohar na teoria do polissistema, bem como as variáveis dos 
repertórios virtuais e das relações estabelecidas conforme a ordem patriarcal de 
gênero. Se segundo Even-Zohar (1990, p. 34), “para que o ‘produto’ (como ‘texto’) seja 
gerado, deve existir um repertório comum”, seria possível afirmar que o repertório 
comum, no caso das duas quadrinistas, tenha sido a ausência de representação 
narrativa sobre outras mulheres quadrinistas ao longo desse último século no 
polissistema brasileiro? Ou, em contrapartida, a análise dessas trajetórias poderia 
mostrar trocas concretas e genuínas dentro do que poderíamos entender como o 
polissistema latino-americano de quadrinhos, materializadas também nas traduções? 
Qual posição, afinal, ocupam Maitena e PowerPaola no polissistema brasileiro de 
quadrinhos: centrais ou periféricas, centrais e periféricas? Para auxiliar essas 
discussões, recorro às definições de HQs independentes e mainstream trazidas por 
Liber Eugenio Paz (2017), em Tecnologia e cultura nos quadrinhos independentes 
brasileiros. 

A ênfase nas trajetórias, incluindo a minha própria, emerge timidamente como 
uma proposta de historicizar trocas concretas vivenciadas por mulheres no 
polissistema latino-americano das histórias em quadrinhos. Se as vivências pessoais e 
profissionais não pertecerem às narrativas historiográficas, quais seriam os critérios 
adotados para se assumir que há ou não, quando há ou não intercâmbios reais entre 
comunidades latino-americanas? 

 
Vengo con la mirada,  
Vengo con la palabra,  
Esa palabra hablada,  
Vengo sin temor a no perder nada,  
Vengo como el niño que busca de su morada,  
La entrada al origen, la vuelta de su cruzada,  
Vengo a buscar la historia silenciada,  
La historia de una tierra saqueada 
 
Vengo, Ana Tijoux (2014)26  

                                                   
26 Cf.: https://www.youtube.com/watch?v=o_hyPFcubyU 
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Maitena em “Barrio Chino”, capítulo final 

(Revista Fierro, nº 67, fevereiro de 1990, p. 25) 
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CAPÍTULO 1 – TRADUÇÃO E HISTÓRIAS EM QUADRINHOS 
 

Nos Estudos da Tradução, as pesquisas sobre tradução e histórias em 
quadrinhos (doravante HQs) são bastante recentes. Por sua vez, nas áreas de 
conhecimento das Comunicações e Semiótica, a pesquisa em HQs se encontra 
consolidada há vários anos no Brasil. Não é coincidência, portanto, que as pesquisas 
sobre tradução de HQs defendidas no Departamento de Letras Modernas, da 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da Universidade de São Paulo 
(FFLCH), no qual me insiro, combinem a tradição narrativa das disciplinas e grupos 
de HQs desenvolvidos na Escola de Comunicação e Artes (ECA) e incorporem 
perspectivas históricas sobre HQs, a fim de inserir a tradução nessa historiografia. 

Dado o pioneirismo dessa instituição no tema, tem-se conservado a troca de 
experiências interdisciplinarmente em seus eventos e disciplinas. Dando continuação 
a esse diálogo, inicio este capítulo apresentando alguns aspectos teóricos bastante 
debatidos sobre a tradução de HQs nos Estudos da Tradução, bem como as pessoas 
pesquisadoras que tratam deles. Em seguida, intersecciono as áreas dos Estudos da 
Tradução e de Comunicação para estabelecer um breve panorama do mercado de 
publicação de HQs traduzidas no Brasil. Por fim, retomo pesquisas-chave no estudo de 
HQs entre os anos 1970 e 2008 para analisar as posições atribuídas pelo sistema 
acadêmico atribuídas às HQs traduzidas, às HQs criadas por pessoas quadrinistas 
hispano-americanas, e às mulheres quadrinistas, pesquisadoras e personagens no 
sistema brasileiro de quadrinhos. 

Assim como em outras disciplinas, “não há um consenso entre os estudiosos da 
tradução quanto aos conceitos de história e historiografia”, conforme aponta Márcia A. 
P. Martins (1996, p. 43). Desse modo, “[n]a medida em que lidar com a história não 
significa apenas lidar com fenômenos passados, e que história pode significar 
mudança, é preciso poder distinguir fenômenos estáveis de outros passíveis de mudar 
mais rapidamente” (IDEM, p. 47). Por sua vez, a pesquisadora Sonia Bibe Luyten 
(1989), ao sugerir perspectivas para o futuro das HQs, atribui parte da 
responsabilidade pela construção de uma história às pessoas pesquisadoras, 
encorajando-nos a valorizar mais sobre nossa própria história na trajetória dos fatos 
narrados em nossa escrita. Afinal, “[n]a posteridade, siglas, fatos e datas se perdem” 
(VERGUEIRO; RAMOS; CHINEN, 2013, p. 54). Portanto, registrar uma historiografia 
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das HQs no Brasil, “nossa documentação, nossas pesquisas é uma forma de ver crescer 
nossa bibliografia” (IBIDEM). 
 

1.1. Tradução de história em quadrinhos nos Estudos da 
Tradução 

 
No sistema acadêmico dos Estudos da Tradução de histórias em quadrinhos é 

frequente ver pessoas pesquisadoras brasileiras partirem dos pioneiros modelos de 
análises de HQs de Federico Zanettin (2008; 2009), italiano, e de Klaus Kaindl (1999; 
2004a; 2004b; 2010), austríaco. Em suas análises, essas pessoas autoras privilegiam 
as HQs europeias, por constituírem suas respectivas realidades culturais, bem como 
HQs estadunidenses e japonesas, por comporem o maior volume de HQs em circulação 
no mundo. Seguindo tais modelos, pesquisas decorrentes de trabalhos monográficos 
no Brasil tendem a afunilar suas análises para traduções de títulos específicos, levando 
em conta determinados formatos e gêneros, por exemplo álbuns de HQs (como no caso 
de Asterix & Obelix, Tintim), romances gráficos (ou novelas gráficas) (como em 
Watchmen); tiras cômicas (como em Mulheres Alteradas, de Maitena, e Mafalda, de 
Quino); revistas de super-heróis, entre outros. 

Observa-se ainda uma tendência a enfocar a tradução a partir de perspectivas 
linguísticas27 em consonância com a linguagem do hipergênero28 histórias em 
quadrinhos. Essa abordagem tem delineado modos de descrever análises da tradução 
de HQs nos Estudos da Tradução. Afinal, essa relação distinguiria a pesquisa da 
tradução de HQs em relação às outras disciplinas e áreas do conhecimento. Assim, 
pessoas pesquisadoras mantêm uma reflexão constante sobre a relação entre os signos 
visuais pictóricos e visuais linguísticos, analisando elementos da linguagem gráfica e 
usos cotidianos das línguas da HQ-fonte (“original”) e da HQ-meta (tradução). 

                                                   
27 A esse respeito, ver o capítulo “A tradução linguística nos quadrinhos: práticas de tradução e análise”, 
de Barbara Zocal da Silva, no livro A tradução de quadrinhos no Brasil-princípios, práticas e perspectivas 
(SILVA-REIS, D.; HANNA, K., 2020). 
28 Paulo E. Ramos, em sua tese Tiras cômicas e piadas: duas leituras, um efeito de humor (2007, p. 
120, parte I), relaciona o grande rótulo que são as histórias em quadrinhos à noção de hipergênero, por 
considerar que tal rótulo abrange diferentes gêneros (entendidos como individuais e autônomos entre 
si), tais como charge, cartum, tiras cômicas, tiras cômicas seriadas, tiras de aventuras entre outros. Os 
gêneros que constituem o hipergênero dos quadrinhos seguem algumas tendências gerais comuns e 
também apresentam variações que os distinguem entre si. A noção de hipergênero, em si, vem do 
linguista francês Dominique Maingueneau (2004, 2005, 2006), que considera o hipergênero como “um 
rótulo que daria as coordenadas para a formatação textual de vários gêneros que compartilham diversos 
elementos. O autor cita como exemplo o caso do diálogo, presente em vários gêneros” (RAMOS, 2010, 
p. 20). 
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Procura-se também integrar a teoria com a prática de tradução, propondo “unidades 
de tradução”29 diversas. 

Ao longo da legitimação das HQs nos Estudos da Tradução em diversas regiões 
do Brasil, surgem livros e dossiês em revistas com abordagens teóricas e corpus de 
análise mais diversificados. O artigo “Tradução e Formação do Mercado Editorial dos 
Quadrinhos no Brasil”, do pesquisador brasileiro Dennys Silva-Reis (2012), ganha 
destaque por passar a tratar a tradução de HQs como objeto historiográfico. 
Considerando a publicação de HQs no sistema cultural brasileiro, pode-se inferir que, 
para o autor, as HQs nacionais representariam uma porção mais fraca e periférica do 
sistema de publicação, no qual HQs traduzidas adquiririam a centralidade. Além desse 
artigo, o dossiê “Quadrinhos em Tradução” (Revista Tradterm, 2016), organizado por 
Rodrigo Faveri e Dennys Silva-Reis participa na diversificação dos modos de análise. 

Com isso, outros trabalhos passaram a inserir a tradução de HQs em um 
contexto mais amplo de sua recepção no Brasil, ainda que o foco deles afunilasse para 
as especificidades linguísticas. Relações entre quadrinhos traduzidos e historiografia 
estão presentes, em diferentes medidas, nas pesquisas de Sabrina Moura Aragão 
(2012; 2018), Silvia Beatriz Cobelo (2015), Kátia R. V. Hanna (2015), Barbara Zocal Da 
Silva (2015), Ana Carolina A. de S. Pimentel (2016), entre outras, defendidas na 
FFLCH. 

Por sua vez, a pesquisa mais completa já publicada é o livro A tradução de 
quadrinhos no Brasil: princípios, práticas e perspectivas (Lexikos, 2020), organizado 
por Kátia Hanna e Dennys Silva-Reis. Nele, como o próprio título indica, encontram-
se pesquisas sobre especificidades linguísticas da tradução de HQs, bem como sobre 
ficcionalização de pessoas tradutoras em HQs, tradução e publicação de títulos 
brasileiros no exterior, e um inédito panorama do mercado de HQs traduzidas em 
2017. Iniciativas coletivas como essa têm redesenhado as fronteiras das HQs no 

                                                   
29 Segundo Amparo Hurtado-Albir (2007, pp. 225-237), o debate em torno da ‘unidade de tradução’ é 
um dos temas mais complexos e recorrente nos Estudos da Tradução, pois relaciona-se à noção de 
‘equivalência’, incitando questionamentos como ‘qual é a unidade com a qual o tradutor trabalha na 
busca de equivalências?’ ou ‘de qual unidade partimos para comparar uma tradução com seu texto-
fonte?’. Certos autores em evidência na área dos Estudos da Tradução atribuem diferentes definições 
para a noção de ‘unidades de tradução’. Vinay e Darbelnet (1995), consideram ‘unidades de tradução’ 
como as segmentações de caráter linguístico, estruturais, o menor segmento coesivo de enunciado que 
não devem ser traduzidas separadamente. Já para Even-Zohar ([1978] 1990) e Toury (1980), essas 
unidades seriam segmentações textuais, unidades semânticas, unidades linguísticas de qualquer tipo e 
nível que intervém nas relações textuais e, consequentemente, supõe/implica funções textuais no texto 
em questão. 
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sistema acadêmico atual e contribuído para se descrever histórias das HQs a partir da 
tradução. 

 
1.2. Apontamentos sobre o mercado editorial de tradução de HQs 
no Brasil 
 
Antes do artigo de Dennys Silva-Reis (2012), duas importantes pesquisas 

revelaram a posição da tradução no mercado editorial de HQs no Brasil. Embora a 
tradução não tenha sido a centelha de nenhuma delas, ela acaba por adquirir 
protagonismo, ao revelar-se sua posição central no final, quando ambos os autores 
concluem ver uma porcentagem exorbitante de quadrinhos traduzidos vendidos nas 
bancas de São Paulo, em detrimento do desenvolvimento de quadrinhos nacionais. 

A primeira foi a pesquisa empreendida por José Marques de Melo (1971) e seu 
grupo de pesquisa nos anos 1970, publicada no capítulo “Quadrinhos no Brasil: 
estrutura industrial e conteúdo das mensagens”. Seu objetivo principal foi quantificar 
a produção de revistas em quadrinhos publicadas pela indústria brasileira e vendidas 
em bancas de revistas entre os meses de agosto e novembro de 1967. Nela, identificou-
se que 70% desses títulos de quadrinhos, publicados regularmente, eram estrangeiros 
oriundos sobretudo dos Estados Unidos e da Itália. Tratavam-se, portanto, de 
quadrinhos traduzidos. 

Após quarenta anos, a fim de atualizar os dados coletados por Marques de Melo 
(1970), Paulo Ramos (2008) adotou uma metodologia similar e quantificou as 
publicações de revistas entre os meses de agosto de novembro de 2007. Ramos 
identificou um aumento no número de revistas importadas vendidas em bancas 
naquele ano: 84,1% delas eram estrangeiras, oriundas dos Estados Unidos e do Japão; 
já os 15,9% restantes rcorrespondiam às publicações com HQs nacionais que, conforme 
observou o autor, continham sobretudo material dedicado ao público infantil. Em suas 
conclusões, Ramos afirma que sua análise ainda levou em conta as revistinhas em 
quadrinhos publicadas pela Editora Abril, a editora mais antiga em funcionamento e 
com mais tradição na publicação de revistas em quadrinhos no Brasil até 2007. 
Entretanto, essa pessoa autora destaca que considerar a saída dessa editora do setor 
de quadrinhos em bancas em 2008 alteraria drasticamente os dados, como poderia 
eventualmente indicar uma pesquisa futura. 



 35 

A saída da editora Abril do nicho de vendas de revistas de quadrinhos em bancas 
em 2008 (RAMOS, 2008; 2012) definitivamente concretiza os presságios que 
apontavam no sistema: a criação de novos nichos adultos de mercado, uma 
aproximação de quadrinistas de suportes virtuais, e uma aposta na rentabilidade de 
HQs no formato livro. É certo que essa lacuna no sistema não permaneceu por muito 
tempo, sendo logo preenchida pela editora Panini30. Vale mencionar a recepção de 
mangás traduzidos do japonês para o português como outra tendência que despontava 
no mercado brasileiro e passava a desafiar HQs nacionais. Algumas delas, inclusive, 
passaram a se moldar a essa nova tendência, como A Turma da Monica Jovem, de 
Maurício de Sousa, publicada a partir de 200831. Rapidamente, esse título passaria da 
editora Globo para a Panini e, em 2022, da Panini para a editora Faro (NICOLAU, 
2021, virtual). 

Com “Um panorama da tradução de quadrinhos no Brasil em 2017”, a relação 
entre o mercado editorial de HQs e a tradução finalmente começa a ser discutida mais 
profundamente, por Érico Gonçalves de Assis. De início, expõe o caráter velado dos 
números de tiragens e vendas de HQs no país, afirmando que “[o] que se pode 
depreender são tendências de mercado a partir das publicações encontradas nos 
catálogos das editoras, assim como em bancas de revistas e livrarias” (ASSIS, 2020, p. 
40). Portanto, sua pesquisa se baseou no catálogo virtual Guia dos Quadrinhos32 e 
contabilizou dados com base em publicações impressas, incluindo livros e revistas. 

Assis identificou a editora Panini Brasil – subsidiária da editora italiana – como 
a editora que mais publicou quadrinhos no país em 2017. Suas publicações 
representavam 45,22% do número total de 2083 HQs vendidas, das quais 53% eram 
HQs traduzidas. Em segundo lugar ficou a editora Abril, respectivamente com 7,97% 
tanto de vendidas quanto traduzidas. O percentual total de publicações traduzidas no 
mercado correspondeu a 70,42%. Por sua vez, entre as dez editoras com mais 
publicações, foram publicadas 232 HQs nacionais em português. Em relação à 
presença das línguas mais traduzidas por essas mesmas editoras, observam-se títulos 
com tradução do inglês (791 HQs), japonês (386), italiano (94), francês (30) e espanhol 
(3). A respeito desses dados, Assis conclui: 

                                                   
30 A esse respeito, ver: Autopublicação: observações sobre os quadrinhos independentes brasileiros, 
dissertação de Renan B. C. Rivero (2020) e o livro Revolução do Gibi: a nova cara dos quadrinhos no 
Brasil, de Paulo Ramos (Devir, 2012). 
31 Para um aprofundamento dessas mudanças, ver Revolução do gibi: a nova cara dos quadrinhos, de 
Paulo Ramos (Devir, 2012). 
32 Cf.: http://www.guiadosquadrinhos.com/ 
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A partir deste recorte de um ano do mercado de quadrinhos impressos 
no Brasil, tem-se o retrato de algumas tendências: a hegemonia de 
traduções do inglês (53,92%), com participação expressiva de 
traduções do japonês (26,31%) e um número de publicações também 
expressivo do italiano (94, ou 6,4%). É notável que o quadrinho franco-
belga tenha baixíssima expressividade em traduções (2,18%) – ao 
menos no ano em questão. (ASSIS, 2020, p. 44) 

 
Cada uma dessas pesquisas sugere uma relação intrínseca entre as HQs e a 

tradução, corroborando a posição de centralidade assumida pela tradução na formação 
do mercado editorial de quadrinhos no Brasil. Com isso, os quadrinhos nacionais 
ocupariam uma posição periférica em relação aos títulos traduzidos. O grande volume 
de traduções do inglês não é um caso isolado e específico das HQs. Lia Wyler (2003), 
pesquisadora e tradutora, indicou essa alta proporção no mercado de livros 
consumidos no Brasil em sua pesquisa historiográfica Línguas, Poetas e Bacharéis – 
uma crônica da tradução no Brasil. 

No entanto, os dados que essas análises relevam partem sobretudo de modos de 
análise focados em aspectos quantitativos e econômicos. Considerando apenas essas 
variáveis, as HQs hispano-americanas traduzidas no Brasil dificilmente entrariam nas 
estatísticas dignas de uma análise do mercado. Afinal, elas são frequentemente 
subjulgadas às menores proporções de tradução e, por conseguinte, à uma posição 
periférica. Semelhantemente, as histórias das HQs no Brasil tendem a ressaltar em 
suas narrativas as características dos Estados Unidos como potência econômica e 
cultural nos últimos dois séculos no processo de cristalização das HQs, tanto nos 
sistemas midiáticos quanto livreiros. Assim, abafam características de potencialidades 
que HQs hispano-americanas tiveram e têm no sistema brasileiros de HQs, além de 
deslustrar outras formas próprias de descrever a inserção e permanência delas no 
sistema. 

Com isso, não pretendo suprimir da história o fato de os Estados Unidos terem 
provocado um ambiente propício para a industrialização das HQs no Brasil. Afinal, 
esse país dispunha de elementos tecnológicos e sociais consolidados que 
transformaram os quadrinhos de fato num produto de consumo massivo, como propõe 
Waldomiro Vergueiro (2014, p. 01). Seria improdutivo tentar desconectar a tecnologia 
desse país para agregar valor à imagem como notícia, posteriormente associada 
intrinsecamente à imprensa, cultivando “um público ávido por informação, bem como 
de canais de opinião pública e plataformas de entretenimento, o que [viabilizou] o 
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aumento vertiginoso das tiragens de jornais e revistas”, como argumenta Priscila 
Pereira (2011, p. 326). Tampouco se trata de desconsiderar os fatores econômicos que 
contribuíam para a crescente urbanização e industrialização no Brasil, bem como na 
Argentina, entre as décadas de 1930 e 1950. Como explicita John Milton, nesse 
momento estimulou-se deveras a expansão de mercados de trabalho e a alfabetização, 
gerando um aumento do poder aquisitivo das pessoas e propiciando o desenvolvimento 
de formas de entretenimento “atrelados a filmes de Hollywood, além de folhetins, 
roteiros de novelas traduzidos, peças adaptadas, histórias em quadrinhos” (MILTON, 
2010, p. 90). Essas épocas foram chaves para a publicação de tradução no Brasil, nas 
quais criaram-se “várias coleções dirigidas aos novos leitores de classe média baixa que 
tinham pouco capital cultural e que não tinham qualquer conhecimento de línguas 
estrangeiras” (IDEM). 

Em contrapartida, proponho nesta narrativa outras variáveis que possam servir 
ao interesse da historiografia das HQs criadas por quadrinistas hispano-americanas 
publicadas no Brasil. Afinal, como se sabe, a própria narrativa da história das HQs nos 
Estados Unidos tem sido reinterpretada por vozes não-hegemônicas33. Acredito que, 
tão forte quanto as variáveis econômicas liberais e industriais, que alavancaram a 
recepção dos comics no Brasil, o problema do sistema “universal” de HQs no país recai 
sobre o cultivo de uma única identificação possível de quadrinhos 
estrangeiros publicados no Brasil, identidade esta que se entende “plenamente 
unificada, completa, segura e coerente” (HALL, 2006, p. 13). Stuart Hall propõe a 
noção de identificação para abordar as identidades como processos em movimento e 
para desvincular dela a ideia de plenitude intrínseca a nós, que muitas vezes é 
entendida da noção de identidade. 

 
Uma vez que a identidade muda de acordo com a forma como o sujeito 
é interpelado ou representado, a identificação não é automática, mas 
pode ser ganhada ou perdida. Ela tornou-se politizada. Esse processo 
é, às vezes, descrito como constituindo uma mudança de uma política 
de identidade (de classe) para uma política de diferença. (HALL, 2006, 
p. 21) 

 

                                                   
33 A esse respeito, ver Black Comics: Politics of Race and Representation, organizado por Sheena C. 
Howard e Ronald L. Jackson II (Bloomsbury Publishing, 2013) – ganhador do prêmio Will Eisner Award 
2014 na categoria Melhor trabalho acadêmico –; e Encyclopedia of Black Comics, organizado por 
Sheena Howard e Christopher Priest (Fulcrum Publishing, 2017). 
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Como se pretende demonstrar adiante, as HQs traduzidas de Maitena e 
PowerPaola trazem mudanças relevantes no sistema brasileiro, expandindo as 
percepções sobre modos de se construir identificação com culturas hispano-
americanas. 
 

1.3. Por uma historiografia da tradução de HQs hispano-
americanas 

 
Quando se trata de refletir sobre a cultura de publicação de HQs traduzidas no 

Brasil, faz-se ainda necessário compreender as motivações da identificação que levam 
pessoas agentes e produtoras a se acomodarem numa posição de receptoras de 
tradução, ao invés de produtora de cultura traduzida. Muitas das HQs 
argentinas que encontramos traduzidas no Brasil, tal como as revistas Fierro, fizeram 
parte de um projeto editorial vinculado com a intenção de reintegrar um país 
fragmentado e recompor a identidade argentina por meio da ficcionalização da 
História, segundo Laura Vázquez (2010) em El oficio de las viñetas: la industria de la 
historieta argentina. Características como essas são de difícil percepção na história 
das histórias em quadrinhos no Brasil quando muito dela é moldada por referenciais 
teóricos anteriores que, invariavelmente, agregam e recortam sua narrativa nacional 
com a da cristalização dos comics nos Estados Unidos. 

Outra narrativa que se poderia relacionar entre Argentina e Brasil é a reificação 
da idade de ouro dos quadrinhos. Para Vázquez (ZÁRATE, 2010, virtual), “o campo 
parece ‘condenado’ a construir e reconstruir um tempo glorioso, que provavelmente 
não existiu de forma confiável em nenhum momento de sua história”. Para a 
pesquisadora, a “crença” em uma idade de ouro não se reduz à competição de mercado 
e às tiragens. Há que se considerar também uma dicotomia entre o nacional e o 
estrangeiro, retomando problemas ligados à construção de um sistema de opostos 
que se organiza a partir de tensões políticas. 

 
As referências aludem persistentemente a uma indústria midiática de 
ouro, traduzida como “indústria nacional”. Aqui está a chave. A 
contradição se evidencia cada vez que a expressão das novas condições 
do campo, em termos de ruptura, avanço ou renovação, exige voltar ao 
ponto de partida. A leitura muitas vezes romântica e idealista desse 
passado faz parte de uma operação ideológica e estratégica na qual a 
questão da legitimidade assume uma centralidade incontornável. 
(ZÁRATE, 2010, virtual) 
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Inicialmente na mão dessa lógica, retomo três livros que podem ser 

considerados fundadores da edificação da história das HQs no Brasil, exercendo um 
papel legitimador das HQs em diversos sistemas brasileiros (acadêmico, mercado 
editorial especializado, educacional etc.). Shazam!, organizado por Alvaro de Moya e 
publicado pela primeira vez em 1970, pode ser considerado o livro debutante da 
narração da história das histórias em quadrinhos no Brasil. 

Uma infinidade de outros livros surgiu depois, sendo eles representativos em 
suas respectivas décadas por interseccionar diversas áreas e demandas do sistema. 
Entre os títulos, há Histórias em quadrinhos: leitura crítica, organizado por Sonia M. 
Bibe Luyten (Edições Paulinas, 1985); A guerra dos gibis, de Gonçalo Junior (Cia. das 
Letras, 2004); Como usar as histórias em quadrinhos na sala de aula, organizado por 
Alexandre Barbosa, Waldomiro Vergueiro et al. (Contexto, 2004); A leitura dos 
quadrinhos, de Paulo Ramos (Contexto, 2009). Entre os mais contemporâneos, 
destacam-se Os quadrinhos na era digital: HQtrônicas, webcomics e cultura 
participativa (Marsupial, 2013), de Edgar Franco et al.; Panorama das histórias em 
quadrinhos no Brasil de Waldomiro Vergueiro (Peirópolis, 2017); O negro nos 
quadrinhos do Brasil, de Nobuyoshi (Nobu) Chinen (Peirópolis, 2019); e Mulheres & 
Quadrinhos: universidade, organizado por Daniela Marino e Laluña Machado (Skript, 
2020). 

Como diria Enrique Lipszyk, voltamos às narrativas clássicas “com a finalidade 
de descobrir como se desenvolvem seus argumentos e não insinuando uma eterna 
repetição ou plágio” (LIPSZYK, 1977, p. 244). A fim de identificar as mudanças 
presentes no repertório34 acadêmico das HQs no Brasil e propor contribuições para 
uma narrativa histórica que contemple contextos hispano-americanos, além de Álvaro 
de Moya (1977, 3ª ed.), trago também à discussão o livro organizado por Sonia M. Bibe 
Luyten (1989, 3ª ed.). Considerando suas respectivas épocas, procuro reinterpretá-los 
pontuando as posições ocupadas no sistema pela tradução; por mulheres 
quadrinistas, pesquisadoras e personagens, bem como suas formas de 

                                                   
34 Itamar Even-Zohar, cuja teoria é explicitada adiante, entende repertório como um conjunto de regras, 
de elementos, de leis (individuais, combinados ou modelos completos) com o qual produzimos e 
entendemos produtos reais (verbais e não-verbais). O repertório rege a produção de produtos e é regido 
pelas relações dos sistemas. Ele constitui como uma cultura pode transmitir informações sobre a 
realidade. Assim, “o lugar de luta de qualquer sistema semiótico é, precisamente, os âmbitos local e 
temporal de determinado repertório” (EVEN-ZOHAR, 1990, p. 18). Essa noção é bastante relevante 
nesta pesquisa, que entende a teoria publicada sobre quadrinhos, bem como os websites de 
especialidade sobre o tema, como repertórios. 
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participação; e produções criadas por pessoas hispano-americanas e publicadas 
no Brasil. 

Além disso, os mesmos critérios são usados para a análise de La historieta 
latino-americana, Tomo III (2008), de Waldomiro Vergueiro. Esse livro tratou-se de 
uma iniciativa da editora argentina La Bañadera Comics para apresentar, em língua 
espanhola e para um público especializado hispano-americano, um panorama das HQs 
em diversos países da América Latina. Vale mencionar que a opção por não inserir o 
título Bienvenido: um passeio pelos quadrinhos argentinos (RAMOS, 2016) nas 
análises se deve a ele narrar sobretudo a história de publicação de HQs na Argentina 
para um público brasileiro, ainda que interseccione relações entre pessoas quadrinistas 
argentinas e brasileiras, e a tradução de quadrinistas brasileiras para o espanhol. 
 

1.4. O nacional e o estrangeiro em SHAZAM! (1970) 
 
O livro Shazam! atua ele próprio como um repertório valioso, objeto de reflexão 

e registro sobre o modo como se passou a construir uma identidade nacional dos 
quadrinhos em torno de uma identidade estrangeira específica estadunidense. 
Organizado por Álvaro de Moya, o livro é considerado a obra inaugural da pesquisa 
sobre quadrinhos no Brasil, podendo ser considerado “uma novidade no sistema”, nos 
termos de Even-Zohar (1990, p. 90). Além de narrar a recepção de quadrinhos 
estrangeiros, alinhava-os às publicações nacionais até os anos 1970. 

Shazam!35 compôs o volume 26 da coleção Debates, que “tinha altíssimo nível” 
(PANAMERICANA, 2014) e já incluía em seu catálogo pessoas intelectuais de renome, 
tais como Antonio Candido (volume inaugural), Augusto de Campos (volume 3), 
Umberto Eco (volume 4 e 19), Paulo Rónai (volume 20), Roman Jakobson (volume 
22), Roland Barthes (volume 24), entre algumas outras mulheres intelectuais de 
prestígio. Muitas pessoas acadêmicas brasileiras leram Shazam!, “um dos primeiros 
livros do mundo a misturar cultura pop com cultura erudita”, conta Moya 

                                                   
35 Os quatorze capítulos do livro contemplam: Álvaro de Moya narrando “Era uma vez um menino 
amarelo”; Jô Soares tratando de “Os dilemas do Fantasma e do Capitão América”; Haron Cohen e Laonte 
Klawa, de “Os quadrinhos e a comunicação de massa”; José A. Gaiarsa, “Desde a pré-história até 
McLuhan”; Paulo Gaudêncio, “Elementar, meu caro Freud”; Azis Abrahão, “Pedagogia e quadrinhos”; 
Moya novamente com “As taradinhas dos quadrinhos”; Sergio Augusto com “Space-comics: um esboço 
histórico”; Moya e Reinaldo de Oliveira com “História (dos quadrinhos) no Brasil”; Enrique Lipszyc com 
“História em quadrinhos e seu argumento”; Reinaldo de Oliveira com “Muito obrigada, Sr. Johann 
Gutemberg”; Naumim Aizen, filho do importador pioneiro Adolfo Aizen, com “Onomatopeia nas 
histórias em quadrinhos”; e Moya finalizando o livro com uma “Cronologia”. 
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(PANAMERICANA, 2014); especialmente sob a promoção de Enrique Lipszyc, 
colaborador no livro e também dono da Escola Panamericana de Arte e Design36. 
Muitas delas atuavam principalmente em São Paulo na Escola de Comunicação e Artes 
(ECA) e na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU), ambas partes da 
Universidade de São Paulo (USP), além da Faculdade de Jornalismo Cásper Líbero. 

Na etimologia quadrinística, a palavra “shazam” é um acrônimo para seis 
divindades heroicas greco-romanas, conforme mencionadas por Moya: 

 
Em matéria de vilões, sem dúvida nenhuma, das mais brilhantes 
é o Dr. Silvana, personagem do Captain Marvel nos Whiz 
Comics em 1937. Ao pronunciar a palavra SHAZAM (que 
significa Salomão, Hércules, Atlante, Zeus, Aquiles e Mercúrio) 
um trovão (BUM) transforma o menino Billy Batson no 
poderoso Capitão Marvel. (MOYA, 1977, p. 65, grifo meu) 

 
No entanto, essa transformação de William Batson (ou, para os mais íntimos, 

Billy Batson) (DC FANDON, s.d.) em Shazam é mais complexa e simbólica do que 
Moya descreve. Complexa, pois, “Shazam!”, mais do que uma palavra mencionada, um 
nome invocado, ou um próprio ser, representa a busca pela justiça, necessária 
mantenedora do equilíbrio emocional de soldados estadunidenses nos campos de 
batalha da II Guerra Mundial (1939-1945). Certamente, na guerra, a força Shazam! 
deve ter sido mentalizada, senão pronunciada no front, assim como o nome de outros 
super-heróis que brotavam na época. Segundo Naumim Aizen, 

 
No período de [19]50-52, as histórias em quadrinhos atingem 
um outro período áureo, tal como entre 1934-1945, dando a 
impressão de que a sua maior ou menor popularidade depende 
dos conflitos mundiais. (...) Na década de [19]60 – com a guerra 
fria e a ameaça atômica – assiste-se, nos E.U.A., ao 
ressurgimento de vários super-heróis (Capitão América, 
Príncipe Submarino), “mortos” na década de 1950 (...). (MOYA, 
1977, pp. 294-295) 

 
Na verdade, nos comics de Captain Marvel, não é Dr. Thaddeus Sivana 

(atentem-se para a inclusão da letra “L” no nome por Moya, citado anteriormente) 

                                                   
36 Em 2013, a Escola Panamericana de Arte e Design (EPA) comemorou 50 anos no Brasil. Surgiu em 
Buenos Aires, em 1955, e em 1963, o argentino Enrique Lipszyc fundou a escola em São Paulo, na Rua 
Augusta. A idéia inicial de Lipszyc era abri-la no Rio de Janeiro, mas o cartunista Ziraldo o teria 
convencido de que a capital paulista estava em um momento pujante industrialmente e necessitava de 
uma escola de design. Disponível em: <www.escola-panamericana.com.br/acontece/meiomensagem-
entrevista-enrique-lipszyc>. Acesso em: abril, 2022. A respeito da EPA na Argentina, ver “La 
Panamericana” em Laura Vázquez (2010, pp. 61-67). 



 42 

quem habilita Billy Batson com a força Shazam. Ao invés, é o próprio Shazam (DC 
FANDON, s.d.), um mago milenar que, devido a sua idade, justo na década de 1940, 
encontrou uma pessoa virtuosa capaz de herdar os seus poderes, Billy Batson, a fim de 
combater as forças maléficas, simbolizadas em muitas edições da revista por Dr. 
Sivana. De fato, o mago era também conhecido pelos pseudônimos The Champion, The 
Wizard e, num tempo mais longínquo, como Shazamo, nome no qual a letra “O” 
corresponde à divindade Oggar (IDEM), banida do Phanteon quando se recusou a 
salvar um vilarejo de um tirano, motivo pelo qual Shazam removeu também essa letra 
de seu nome. 

A primeira transformação de Billy Batson 
em Captain Marvel aconteceu na revista Whiz 
Comics #2 (figura 137, lateral), publicada em 
fevereiro de 1940 em comic book (denominado 
como formato americano no Brasil, de 17 x 26 
cm); ao invés de 1937, como descreve Moya. Ao 
conjurar a palavra “Shazam”, um raio místico 
transforma o garoto em um homem poderoso e 
musculoso, num sexy collant vermelho 
realçando suas curvaturas e volumes, com uma 
capinha branca cobrindo até a metade de sua 
derrière. Ao mesmo tempo, o antigo mago 
Shazam, como profetizado, se transforma num 

bloco de granito gigante, vivo ainda em espírito, que poderia ser invocado por Billy-
Captain, quando de sua necessidade e busca por orientação, bastando acender um 
braseiro especial na Rocha da Eternidade, the Rock of Eternity, o recanto do mago. 

Apontar certas incongruências no livro Shazam! – como por exemplo a insersão 
da letra “L” e a exclusão da letra “O” – de nenhuma maneira invalida o vanguardismo 
e sabedoria do mestre Álvaro de Moya. Serve apenas para apontar a subjetividade na 
escrita dessa história construída sobre o “surgimento” das HQs no Brasil. Como toda 
escrita, apresenta uma versão da história que dá protagonismo a certos fatos, certas 
personagens e pessoas autoras em detrimento de outras. Histórias estas que excluíram 
por muitos anos o protagonismo de mulheres brasileiras e estrangeiras nas HQs. 

                                                   
37 Fonte: DC Fandon. DC Database, s.d.d. 

 
Figura 1 - Whiz Comics Vol 1 2 
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Os artigos mais completos do livro Shazam!, pelo conjunto de dados que trazem 
e o olhar crítico-opinativo com o qual narram me parecem ser os de Álvaro de Moya. 
Segundo Moya (PANAMERICANA, 2014), uma das explicações para a valorização do 
mercado estadunidense no Brasil, em detrimento do mercado de quadrinhos europeu 
(sobretudo da França, Bélgica e Itália), foi o bloqueio econômico de países do Eixo 
(Alemanha, Áustria, Tchecoslováquia, Polônia, Itália e Japão) a países Aliados (Grã-
Bretanha, Estados Unidos, União Soviética e França) durante a II Guerra Mundial, 
entre 1939 e 1945. Embora enrabichado com o Eixo, o então presidente brasileiro 
Getúlio Vargas enviou os primeiros militares brasileiros à Itália oficialmente em 1944, 
que lutaram com os Aliados (GAMBINI, 1977). Curiosamente, não foi nesse pós-guerra 
que a Editora Brasil-América mais se desenvolveu (GONÇALO JUNIOR, 2004), 
deixando rastros e desenhando um tipo de identificação universal com as HQs 
estadunidenses no imaginário de pessoas leitoras brasileiras? 

Para que Shazam! fosse criado, bastou um empurrão de Jacó Guinsburg, uma 
inspiração de um “livro americano que tinha diversos colaboradores” 
(PANAMERICANA, 2014), a sugestão de título de Enrique Lipszyc, baseada num comic 
book estadunidense, e Shazam!: Álvaro de Moya se converteria numa das figuras mais 
relevantes para a pesquisa sobre histórias em quadrinhos no Brasil.“Poxa vida, muito 
antes de Umberto Eco e todo esse pessoal falar de quadrinhos e falar de publicação de 
massa, vocês, meninos, já fizeram uma exposição lá no Centro Cultura e Progresso... 
Por que você não escreve um livro?” (IDEM). Essa é a lembrança de Álvaro de Moya da 
conversa com Jacó Guinsburg sobre o livro considerado a gênese da teorização sobre 
histórias em quadrinhos no Brasil. 

De fato, aquela Primeira Exposição Internacional de Histórias em Quadrinhos 
de 1951 fez crescer a percepção de pessoas leitoras brasileiras sobre as histórias em 
quadrinhos no país. Foi realizada no Centro de Cultura Judaica, no bairro do Bom 
Retiro na cidade de São Paulo, dirigido por Jacó Guinsburg (1921-2018), quem também 
era um dos diretores da editora Perspectiva. Além disso, a exposição irradiou uma 
versão remedada da narrativa da história dos comics, que passou a ecoar na própria 
história dos quadrinhos nacionais. Não à toa, pessoas pesquisadoras posteriores como 
Waldomiro Vergueiro e Roberto Elísio dos Santos (2006, p. 1) atribuem a essa 
exposição com obras originais “o estopim do interesse pelas histórias em quadrinhos” 
no Brasil, a partir da qual alguns de seus organizadores passaram a se dedicar ao tema 
de forma sistemática, levando as HQs do entretenimento à formação institucionalizada 
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e à academia. Sem dúvidas, como diz Naumin Aizen (MOYA, 1977, p. 270), Shazam! 
abriu o “caminho para outros livros específicos para cada item”, inclusive para 
episódios marginalizados e não narrados anteriormente, como abordo adiante nesta 
tese. 

Shazam! mantém uma dependência com uma noção de estrangeiro bastante 
específico: estadunidense, sim; porém, com um grupo seleto desse sistema, oriundo de 
classe média, alfabetizada, formada majoritariamente por homens, racialmente 
marcados como brancos. Certamente, essa prática não foi iniciada pelas pessoas 
autoras de Shazam!. Desde os primórdios da produção de quadrinhos no Brasil no 
século XIX, como vemos em O negro nos quadrinhos do Brasil, de Nobu Chinen (2019, 
p. 5), “é possível afirmar que o modo de representar dos norte-americanos influenciou 
os desenhistas brasileiros”, inclusive na representação gráfica de pessoas negras nos 
quadrinhos nacionais. Por funcionar como um repertório que marca a entrada dos 
quadrinhos em outros sistemas no país, como o literário e o acadêmico, Shazam! 
imprime traços esses seus traços em sua narrativa. 

Não há como desconsiderar que a recepção de HQs traduzidas publicadas no 
Brasil envolveu um percurso secular de imbricação de uma identidade brasileira 
específica com uma parte também bastante específica dessa cultura de HQs estrangeira 
estadunidense, a partir do laço de quem dominava os meios de produção cultural 
gráfica: as manifestações da racialidade branca, isto é, da branquitude38. Em Entre o 
"encardido", o "branco" e o "branquíssimo": raça, hierarquia e poder na construção 
da branquitude paulistana, Lia Vainer Schucman (2012) entende branquitude como 

 
[u]ma construção sócio-histórica produzida pela ideia falaciosa de 
superioridade racial branca, e que resulta, nas sociedades estruturadas 
pelo racismo, em uma posição em que os sujeitos identificados como 
brancos adquirem privilégios simbólicos e materiais em relação aos 
não brancos [...] os conteúdos racistas de nossa linguagem, bem como 
a ideia de superioridade racial, são ainda apropriados pelos sujeitos. A 
concepção estética e subjetiva construída diariamente acerca da 
branquitude é, em nossa sociedade, supervalorizada em relação às 
identidades raciais não brancas. Isso implica na ideia de que a crença 
na superioridade moral, intelectual, estética construída pelo racismo 
científico dos homens da ciência em fins do século XIX, constitua um 
dos traços característicos da branquitude paulista contemporânea. 
(SCHUCMAN, 2012, p. 6; 109)  

                                                   
38 Vale pontuar que a noção de branquitude não pretende generalizar e ser sinônimo de “pessoas 
brancas”. Trata-se, mais bem, das manifestações socialmente construídas e aparatos advindos do “pacto 
narcísico”, nas palavras de Maria Aparecida Bento, em Pactos Narcíssicos no Racismo: Branquitude e 
poder nas organizações empresáriais e no poder público (2002). 
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Felizmente, tal identidade unívoca vem sendo diluída nas relações entre as 
variáveis do sistema das HQs nesses primeiros anos do século XXI, tanto no Brasil 
quanto nos próprios Estados Unidos. Trabalhos como o da estadunidense Sheena C. 
Howard39 nos permitem voltar no tempo a fim de compreender o próprio fenômeno do 
racismo e classismo no sistema das HQs desse país e reavaliar quais representações 
construímos de culturas estadunidenses no Brasil. Entretanto, uma mudança social 
não envolve apenas a representação visual não racista de pessoas negras ou não 
misógina de mulheres nos quadrinhos. É preciso reconhecer que historicamente tem-
se investido em universalizar as diversidades de registros de suas autorias e histórias, 
posicionando-as nas margens, nas periferias do que é legitimado. É imprescindível 
reconhecer manifestações da branquitude, bem como suas construções e imposições 
de universalidade na narrativa historiográfica. 

Ao refletir sobre as dimensões de estrangeiridade, relevantes para descrever as 
relações dialéticas entre centros e periferias dos polissistemas das HQs no próximo 
capítulo, “[é] tentador, portanto, tentar usar a etnia dessa forma ‘fundacional’”, como 
argumenta o pesquisador jamaicano-britânico Stuart Hall (2006, p. 62). Ainda mais 
tentador é restringir nossos objetos de pesquisa ou a nós mesmos às nossas identidades 
nacionais: estadunidense, brasileira, hispano-americana, latino-americana. Afinal, 
“não importa quão diferentes seus membros possam ser em termos de classe, gênero 
ou raça, uma cultura nacional busca unificá-los numa identidade cultural, para 
representá-los todos como pertencendo à mesma e grande familia nacional” (IDEM, p. 
59). 

Assim como Hall, acredito que “as identidades nacionais não são coisas com as 
quais nós nascemos, mas são formadas e transformadas; no interior da representação" 
(IDEM, p. 48). Portanto, 

 
[...] a nação não é apenas uma entidade política, mas algo que produz 
sentidos – um sistema de representação cultural. As pessoas não são 
apenas cidadãos/ãs legais de uma nação; elas participam da idéia da 
nação tal como representada em sua cultura nacional. Uma nação é 
uma comunidade simbólica e é isso que explica seu "poder para gerar 
um sentimento de identidade e lealdade" (Schwarz, 1986, p.106). 
(HALL, 2006, p. 49) 

 

                                                   
39 A esse respeito, ver Black Comics: Politics of Race and Representation, organizado por Sheena C. 
Howard e Ronald L. Jackson II (Bloomsbury Publishing, 2013) – ganhador do prêmio Will Eisner Award 
2014 na categoria Melhor trabalho acadêmico –; e Encyclopedia of Black Comics, organizado por 
Sheena Howard e Christopher Priest (Fulcrum Publishing, 2017). 
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Nesse sentido, quando considero aqui as culturas nacionais “estadunidense”, 
“brasileira”, “argentina”, “equatoriana-colombiana”, ou até mesmo hispano-
americana”, entre outras, procuro abordá-las como parte de “um dispositivo discursivo 
que representa a diferença como unidade ou identidade” (IDEM, p. 62), dispositivo 
este bastante recuperado nas narrativas sobre HQs, cujas identidades são 
“atravessadas por profundas divisões e diferenças internas, sendo ‘unificadas’ apenas 
através do exercício de diferentes formas de poder cultural” (IBIDEM), como pretendo 
evidenciar ao longo da tese. 

 
1.4.1. HQs de quadrinistas hispano-americanas em Shazam! 
 
A manifestação de diferentes tratamentos em relação à estrangeiridade 

específica podem ser vistas em Shazam! nos planos discursivo e gráfico, por meio da 
presença ou ausência da forma gráfica de signos visuais linguísticos em inglês e 
espanhol. Em vários momentos, pessoas autoras do livro destacam a palavra “comic 
books”, em negrito, e deixam “historietas”, sem marca gráfica alguma (MOYA, 1977, 
pp. 205; 220; 240; 245). Em outra ocasião, quando comentam sobre a criação de Gibi 
Mensal, por exemplo, dizem “Gibi Mensal com historietas completas tipo comic 
books” (IDEM, p. 205). Algo semelhante acontece em “historieta nos padrões de 
syndicates americanos” (IBIDEM, p. 220), sendo syndicate uma “agência 
especializada em fornecer matérias variadas, particularmente de entretenimento” 
(BIBE LUYTEN, 1989, p. 29). Como recomendam manuais editoriais, convém-se 
aplicar um estilo diferente com realce para grafar palavras estrangeiras. Assim, se 
poderia interpretar o uso de “historieta” em Shazam! como um sinônimo de “histórias 
em quadrinhos”, possivelmente por essa palavra estar dicionarizada em português 
brasileiro. 

Entretanto, quando recorremos aos dicionários, o vocábulo “historieta” 
significa: 1. História, narrativa breve; 2. Narrativa de fato pouco importante ou 
insignificante; 3. Anedota, piada (AULETE DIGITAL, 2020). Além disso, de acordo 
com esse dicionário, a etimologia da palavra “historiette” vem da língua francesa. Em 
outro caso (MICHAELIS, 2020), “historieta” apresenta como sua etimologia a língua 
espanhola. Os dois primeiros significados assemelham-se ao do dicionário Aulete, com 
uma leve distinção no item 3, que indica “um relato curto acerca de algo humorístico”. 
Assim, tais usos consagrados, e por isso dicionarizados, não parecem aproximar o 
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significado de “historieta” em português e historieta em espanhol, cuja primeira 
acepção no dicionário Clave diz: “1. Historia desarrollada por medio de viñetas o 
dibujos”. Portanto, historieta em português brasileiro não é facilmente entendida 
como um correspondente exato de “história em quadrinhos”. A ausência de marcação 
gráfica como um estrangeirismo, consciente ou não, surge como uma evidência da 
identificação de não-estrangeirismo para com palavras em espanhol em Shazam! e, 
por analogia, com contextos identitários de histórias em quadrinhos criadas por 
pessoas autoras hispano-americanas. 

Em relação ao reconhecimento da autoria, no livro também não há nenhuma 
análise mais detida sobre pessoas ou títulos que problematizam as relações culturais, 
linguísticas ou comerciais entre países da América Latina, diferentemente das análises 
dos comics. As poucas menções são de Álvaro de Moya e Reinaldo de Oliveira, que 
comentam brevemente sobre a HQ brasileira Vingador. Editada em revista pelo 
radialista Péricles Amaral e quadrinizada por diversas pessoas artistas nos anos 1940, 
ela foi “distribuída como propaganda de Palmolive40 (plagiada na Argentina como 
Poncho Negro)” (MOYA, 1977, p. 211). Adiante, as pessoas autoras contam que em 
1967, uma negociação entre o King Features Syndicate (estadunidense) e a editora 
chilena Lord Cochrane, “aproveitando-se” da Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio (ALALC), reunida em 1960, “provocou uma enxurrada de revistas editadas 
em portunhol41 e impressas no Chile, avalanche de pouca duração, devido, talvez, à 
péssima qualidade de impressão e letreiramento dessas revistas” (IDEM, grifos meus). 
De fato, após os quadrinhos da EBAL, muito da qualidade gráfica foi aprimorada no 
Brasil. Ainda assim, é interessante ver aqui como se deixa de considerar a questão da 
tradução dos signos visuais linguísticos, supostamente escritos “em portunhol”, como 
um fator relevante possível de ter causado tal fracasso de publicação no Brasil. Afinal, 
vendo o país como um potencial consumidor de HQs estadunidenses traduzidas, a 
própria editora chilena se propôs a investir nesse mercado. 

                                                   
40 Cf.: http://portaldogibinostalgia.blogspot.com/2012/05/o-vingador-palmolive.html 
41 É difícil para nós, pessoas pesquisadoras de tradução, considerarmos a tradução em portunhol como 
um método de tradução (HURTADO ALBIR, 2007) em contextos que não usam o português e o espanhol 
como línguas de contato, como é comum em cidades que têm essas duas línguas como fronteiriças. O 
que se observa em tradução de quadrinhos ditas “em portunhol” refere-se mais à tradução que mantém 
deliberadamente alguns elementos da língua espanhola na tradução para o português, tais como os 
pontos de interrogação e exclamação invertidos, algumas palavras e interjeições. A esse respeito, ver a 
análise das traduções das tiras de Mafalda publicadas pela editora Global em 1982, com tradução de 
Mouzar Benedito e edição de Henfil (ZOCAL DA SILVA, 2015, pp. 82-83). 
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Além desses casos, encontramos uma vinheta que “José Luís Salinas, desenhista 
argentino, fez para o KFS durante anos, a tira diária Cisco Kid” (MOYA, 1977, p. 251), 
e outra de Mort Cinder (IDEM, p. 247), criada pelo roteirista argentino Héctor Germán 
Oesterheld (1919-1977) e pelo desenhista uruguaio Alberto Breccia (1919-1993). A 
trajetória de Mort Cinder combina duas características comuns às HQs de artistas 
hispano-americanas mais conhecidas no Brasil em formato livro: ser um título oriundo 
da Argentina e ter tardado a ser traduzido e publicado no Brasil, em relação à data de 
lançamento no país de origem. 

Outro caso ilustrativo é o da historieta argentina clássica El Eternauta42, escrita 
por Héctor G. Oesterheld (1919-1977) e desenhada por Francisco Solano López (1928-
2011), que só foi publicada no Brasil em 2011 (O Eternauta) e 2013 (O Eternauta II), 
respectivamente, pela Martins Fontes – Selo Martins43. A tradução para o português 
brasileiro foi assinada por Sergio Molina e Rubia Prates Goldoni, com prefácio de Paulo 
Ramos. Sergio Molina é um dos tradutores literários de língua espanhola mais atuantes 
no Brasil. Por sua vez, Rubia Prates Goldoni44 é doutora em Letras pela USP e 
tradutora, somando em torno de quarenta títulos publicados. São raros os momentos 
na história da tradução no Brasil em que se pode atribuir prestígio a uma obra devido 
à fama anterior das pessoas tradutoras que as traduziram. Molina é especialmente 
reconhecido por ser tradutor de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha (O 
engenhoso fidalgo D. Quixote de La Mancha), tomos I e II, do espanhol Miguel de 
Cervantes, publicados pela Editora 34 em 2002 e 2007, respectivamente. Cada um a 
sua maneira, Quixote e Eternauta são obras consideradas canonizadas que marcam a 
trajetória da literatura de língua espanhola no Brasil. 

Nesse sentido, as semelhanças entre as publicações de Mort Cinder e Eternauta 
vão além do roteirista. Primeiro, Mort Cinder também começou a ser publicado em 

                                                   
42 Segundo Héctor Pérez-Edía (2003), os capítulos de El Eternauta foram publicados semanalmente, 
entre 1957 e 1959, na revista Hora Cero, da editora Frontera, também criada por Oesterheld. Com o fim 
da historieta no número 106 da revista, ela logo parou de ser publicada, devido à queda das vendas, 
sobrevivendo até o número 116. As histórias foram compiladas em formato de livro na Argentina pela 
Ediciones Record, sendo a primeira e segunda parte publicadas em 1975, e a terceira parte em 1985. 
Desde então, El Eternauta foi reeditado muitas vezes em formato de revista e livros. Por exemplo, em 
2007, pela editora Doedytores na Argentina e distribuída na Espanha; em 2010, pela Editorial RM na 
Espanha e, em 2011, pela Norma Editorial na Espanha. 
43 Com o falecimento de Waldir Martins Fontes, fundador da Editora Martins Fontes, a mesma que 
publicou as tiras de Mafalda, a editora foi desmembrada em 2006, a WMF Martins Fontes, ficou sob 
responsabilidade de Alexandre Martins Fontes, e o selo Martins Martins Fontes, de Evandro Martins 
Fontes (ZOCAL DA SILVA, 2015, pp. 89-90). 
44 Além disso, lecionou Literatura Espanhola e Prática de Tradução na Universidade do Estado de São 
Paulo (Unesp) e, em 2009, recebeu o Prêmio FNLJ Monteiro Lobato de Melhor Tradução Jovem, por 
Kafka e a boneca viajante, de Jordi Sierra i Fabra (EDITORA 34, s.d.). 
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capítulos semanais. Na revista Misterix, da editora Abril argentina, durou de 1962 até 
o fechamento da revista em 1964. No Brasil, a junção de todas as revistas que 
compuseram Mort Cinder chegou somente em 2018, publicada pela Editora Figura por 
meio de um crowdfunding, isto é, um financiamento coletivo na plataforma Catarse. 
Entretanto, a edição brasileira foi realizada a partir daquela publicada pela editora 
espanhola Planeta (2002), que inclusive disponibilizou os arquivos de imagens 
digitalizados da maioria das artes originais de Breccia. O prefácio foi escrito pelo 
argentino Eduardo Riso (autor de 100 Bullets) e a quarta-capa pelo estadunidense 
Frank Miller (autor de Batman: TheDark Knight Returns). Ambos quadrinistas, 
conhecidos mundo afora, afirmam terem sido bastante influenciados por Breccia. A 
escolha por pessoas tradutoras de clássicos é outro ponto em comum entre as duas 
obras de Oesterheld. Em Mort Cinder, o tradutor Ernani Ssó também traduziu O 
engenhoso fidalgo D. Quixote de La Mancha, publicada pela editora Companhia das 
Letras em 2012. 

Em Shazam!, o capítulo mais relevante em termos linguístico-gráficos, embora 
não especifique exatamente identidades estrangeiras, é de Naumin Aizen, “Bum! 
Prááá! Bam! Tchááá! Pou! Onomatopeias nas histórias-em-quadrinhos”. Nele, 
encontramos alguma relação entre quadrinhos e tradução, ocasião na qual o autor 
descreve as características gerais das onomatopeias. 

 
Um músico que quisesse reproduzir o ruído do tambor por meio 
de um piano nunca o chegaria a imitar, a fazer algo que desse a 
ideia; sua obra seria apenas uma adaptação, ou melhor, uma 
tradução. Da mesma forma, quando exprimimos por uma 
onomatopeia um som exterior, nós o traduzimos em nossa 
linguagem. Pode-se mesmo dizer que haja uma dupla 
tradução; não somente nossos emissores de sons traduzem, à 
sua maneira, os dados que nosso ouvido lhes oferece, mas 
também o ouvido interpreta e traduz as impressões que lhe 
chegam. (MOYA, 1977, p. 273, grifos meus) 

 
Quando explica mais detidamente seu procedimento de dicionarização das 

onomatopeias (MOYA, 1977, p. 300), Naumin Aizen diz que a tradução de certas 
onomatopeias admite dois significados ou tradução-adaptação, que depende do tipo de 
cada história, isto é, história séria, história humorística-infantil ou sem determinação 
de público. De certo modo, podemos relacionar essa maleabilidade de técnicas de 
tradução de onomatopeias, pensadas em relação ao registro de determinado público, 



 50 

com práticas de um enfoque funcionalista dos Estudos da Tradução45. Porém, por ser 
um dos poucos momentos no livro quando a tradução é destacada, não deixa de intrigar 
como “tradução” se torna um referente insuficiente para definir a técnica, que passa a 
ser denominada pelo autor como “tradução-adaptação”. A esse respeito, a tradutóloga 
espanhola Amparo Hurtado Albir nos instrui que 

 
[...] a técnica de tradução é a aplicação concreta visível no 
resultado, que afeta também áreas menores do texto. [...] Assim, 
por exemplo, na tradução de um quadrinho o tradutor pode 
recorrer pontualmente à técnica de adaptação de um referente 
cultural e nem por isso a tradução será denominada de livre, 
adaptação, etc. (HURTADO ALBIR, 2007, p. 249)46 

 
No entanto, não deixa de ser interessante observar que, embora houvesse 

ressalvas em denominar a prática de tradução como tal, não havia qualquer ressabio 
em admitir práticas de pastiche, estimulada por vários jornais, revistas e suplementos 
a quadrinistas e vice-versa. Propunha-se o decalque de outros quadrinhos estrangeiros 
em estilo, tema, suporte de publicação etc., sobretudo de comics estadunidenses. O 
próprio Chiquinho, de O Tico-Tico, considerado o “personagem nacional”, “se tratava 
de Buster Brown. Nos princípios do Tico-Tico, os desenhistas, em sua maioria, 
copiavam material estrangeiro, com pequenas adaptações. Mas alguns já eram 
criativos” (MOYA, 1977, pp. 215-217). Quando narra sobre a Primeira Exposição, Moya 
ainda comenta que  

 
[...] sob o título de plágio, colocamos ilustrações de livros de Monteiro 
Lobato, totalmente plagiadas de Flash Gordon e Príncipe Valente, ao 
lado de suas fontes de inspiração, e, não satisfeitos, insistimos com o 
dono da Editora Brasiliense, Caio Prado Jr., para que fosse ver a 
exposição. (MOYA, 1977, p. 17) 

 
A prática era tão gritante que Enrique Lipszyc insiste: “Devemos chamar a 

atenção dos principiantes: evitem viciar-se no copiar cenas inteiras de outras histórias 
em quadrinhos, mudando-lhes apenas o texto” (MOYA, 1977, p. 249). Por sua vez, após 
quatorze anos da primeira publicação de Shazam!, Sonia M. Bibe Luyten, autora de 

                                                   
45 A esse respeito, ver Explorando teorias da tradução, de Anthony Pym, traduzido por Rodrigo Borges 
de Faveri, Claudia Borges de Faveri e Juliana Steil (Editora Perspectiva, 2017). 
46 La técnica de traducción es la aplicación concreta visible en el resultado, que afecta a zonas menores 
del texto [...]; así, por ejemplo, en la traducción de un cómic el traductor puede recurrir puntualmente a 
la técnica de adaptación de un referente cultural y no por ello la traducción será tildada de libre, 
adaptación, etc. 
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Histórias em quadrinhos: leitura crítica (1984), relembra a prática do pastiche que, 
de certo modo, se fixou à formação dos quadrinhos nacionais: 

 
[...] transmitidas para o público brasileiro sem qualquer 
alteração no seu enredo [...] desenhistas brasileiros, sem 
preocupar-se muito com a qualidade dos desenhos, 
simplesmente copiavam os quadrinhos, chegando mesmo a 
eliminar alguns deles por conta própria. (BIBE LUYTEN, 1989, 
pp. 44-45) 

 
Curiosamente, o pastiche não passou despercebido aos olhares dos syndicates, 

que, de certo modo, não foram condescendentes à efemeridade dos produtos voltados 
à massa que seu próprio liberalismo fomentou. 

No Jornal do Brasil47, 
de 12 de maio de 1968, vemos 
publicado um exemplo 
interessante desse fenômeno 
de “abrasileiramento” das 
fronteiras de quadrinhos 
estrangeiros estadunidenses. 
Uma publicação da Editora 
Brasil-América Limitada 
(EBAL), a pedido do syndicate 
National Periodical Publication 
INC., de Nova York, denuncia a 
produção e comercialização, 
sem a prévia autorização, de 
artigos das personagens 
Batman, Robin e Superman 
(ver figura 248, anterior). 

Esse anúncio foi 
publicado ao lado esquerdo da 

reportagem “Preconceito de classe atinge negros 80 anos após Abolição”, de Eduardo 

                                                   
47JORNAL DO BRASIL, 28ª ed., 1ocad., p. 24, 12 de maio de 1968. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=030015_08&pasta=ano%20196&pesq=Millô
r>. Acesso em: mar. 2020. 
48 Fonte: JORNAL DO BRASIL, 1968, p. 24. 

 

Figura 2 - Proibido comercializar produtos de massa 
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Pinto (1968). Pinto inicia seu artigo retomando a ilustrativa frase “No Brasil não há 
preconceito de côr: o negro conhece o seu lugar”, proferida pelo quadrinista Millôr 
Fernandes. Esse é apenas um exemplo de como havia fricções identitárias no sistema 
brasileiro das HQs não contempladas propriamente em sua historiografia49. 

Após duas décadas, a mulher negra brasileira ativista e filósofa Lélia Gonzalez 
(2020) retoma a mesma frase de Millôr Fernandes para redesenhar as identidades 
brasileiras, ou melhor, ladino-amefricanas. Entre muitas características que nos 
avizinham em Améfrica Ladina, “o racismo por denegação tem, na América Latina, um 
lugar privilegiado de expressão, na medida em que Espanha e Portugal adquiriram 
uma sólida experiência quanto aos processos mais eficazes de articulação das relações 
raciais” (GONZALEZ, 2020, p. 117). Em muitos de seus trabalhos, a autora também 
discute como as ideologias do branqueamento e da igualdade racial constituem a 
identidade nacional brasileira, “[t]ransmitida pelos meios de comunicação de massa e 
pelos aparatos ideológicos tradicionais, reproduz e perpetua a crença de que as 
classificações e valores da cultura ocidental branca são os únicos verdadeiros e 
universais” (GONZALEZ, 2020, p. 129). 

A seguinte afirmação do próprio Álvaro de Moya ilustra o apontado por 
Gonzalez, quando diz que “[u]m fato, um acontecimento, uma figura é um só 
conhecimento universal” (MOYA, 1977, p. 95), pois “[o] mundo voltou a ser uma aldeia, 
graças à imprensa, à televisão, aos meios gráficos, graças aos meios de comunicação, 
enfim” (IDEM). Nesse momento, Moya sugere uma relação entre HQs e tradução, a 
partir de O Pato Donald, personagem Disney. Enquanto os signos visuais linguísticos, 
“[e]scrito em japonês, hieróglifo, ídiche, inglês, italiano, francês é algo diferente em 
cada lugar do mundo” (IBIDEM), “a simples visão de sua figuração gráfica, quebra tudo 
e transforma o mundo todo numa aldeia só” (IBIDEM), isto é, a representação dos 
signos visuais pictóricos, bem como a interpretação deles seriam universais. 
Felizmente, as pesquisas de Sabrina Moura Aragão em tradução e quadrinhos, 
sobretudo O conhecimento do outro por meio da imagem e da tradução, demostram 
como “a representação do outro se dá por meio de uma unidade plurissemiótica, isto, 

                                                   
49 Desde o início desde século XXI, temos vivenciado mudanças profundas no polissistema das HQs, que 
denunciam racismos e misoginias ao mesmo tempo que protagonizam grupos periferizados até então, 
tais como os trabalhos do cientista social Dagoberto José Fonseca, no livro Você conhece aquela?: a 
piada, o riso e o racismo à brasileira, publicado pela editora paulistana Selo Negro, em 2012; e de 
Marcolino Gomes de Oliveira Neto, no artigo “Entre o grotesco e o risível: o lugar da mulher negra na 
história em quadrinhos no Brasil” (2015). Outro livro ímpar que reflete sobre a questão de raça e 
quadrinhos é O negro nos quadrinhos do Brasil, já citado anteriormente, de Nobuyoshi (Nobu) Chinen 
(Editora Peirópolis, 2019), pesquisador expoente das HQs no Brasil. 
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é, a relação entre os diferentes signos serve de meio para a identificação de marcadores 
culturais que só podem ser identificados na relação intercultural que a tradução 
propicia” (ARAGÃO, 2018, p. 241). 

Portanto, insistir em nos reconhecermos como pessoas reprodutoras dessas 
ideologias discutidas por Gonzalez, de diferentes modos, também no sistema de HQs 
torna-se fundamental para incorporarmos na prática narrativas que contemplem 
identidades nacionais multifacetadas em termos de raça e gênero. 

 
Em termos de movimento negro e no movimento de mulheres se fala 
muito em ser o sujeito da própria história; nesse sentido eu sou mais 
lacaniana, vamos ser os sujeitos do nosso próprio discurso. O resto vem 
por acréscimo. Não é fácil, só na prática é que vai se percebendo e 
construindo a identidade, porque o que está colocado em questão 
também é justamente uma identidade a ser construída, reconstruída, 
desconstruída, num processo dialético realmente muito rico. 
(GONZALEZ, 2020, p. 290) 

 
Muitas pessoas artistas estrangeiras que, por terem migrado para o Brasil e 

colaborado para a construção do polissistema das HQs, têm suas obras consideradas 
hoje também como quadrinhos nacionais, como relata Álvaro de Moya: 

 
A turma era o Jayme Cortez Martins, desenhista português 
radicado no Brasil, mestre de desenho de todos nós e que nos 
tirou de plagiar Raymond, Foster e Caniff para trabalhar com 
modelos vivos em busca de estilos próprios. (MOYA, 1977, p. 16) 

 
Jayme Cortez, lisboeta, chegou no Brasil em 1947; Primaggio Mantovi, italiano, 

em 1954; Osvaldo Talo e Rodolfo Zalla, argentinos, em 1963; bem como Eugênio 
Colonnese, quem migrou da Itália para a Argentina em 1949, ano de sua estreia nos 
quadrinhos, e para o Brasil em 1964. Muitas delas, exilando-se de guerras e ditaduras, 
foram fundamentais na história dos quadrinhos brasileiros50, especialmente no tema 
de terror51 que lançou várias mulheres como personagens protagonistas. 

Entretanto, suas identidades estrangeiras não eximiram tais pessoas 
quadrinistas de reproduzirem a ideologia da branquitude. Vários de seus quadrinhos 

                                                   
50 Notícia 222. NARANJO, Marcelo. Ao Mestre com Carinho: documentário sobre o mestre Rodolfo 
Zalla. Maio 2012. Universo HQ. Disponível em: <http://www.universohq.com/noticias/ao-mestre-
com-carinho-documentario-sobre-o-mestre-rodolfo-zalla/>. Acesso em: abr. 2019. 
51Notícia 105. RAMONE, Marcos. A trajetória das HQs de terror no Brasil. Set. 2015. Universo HQ. 
Disponível em: <http://www.universohq.com/materias/a-trajetoria-das-hqs-de-terror-no-brasil/>. 
Acesso em: abr. 2019. 
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reproduziam estereótipos sobre o papel social de mulheres, privilegiando a 
quadrinização sexualizada de seus corpos. Assim, embora as discussões sobre racismos 
e feminismos reverberassem em outros produtos de entretenimento, como nos jornais; 
pessoas negras, mulheres negras, não-brancas e brancas continuavam a ser sub-
representadas nos quadrinhos brasileiros. 

 
1.4.2. Mulheres em Shazam! 
 
É ingênuo relacionar a sub-representação de mulheres personagens, artistas e 

teóricas ao longo da história das HQs com a sua inexistência. Afinal, historicamente, 
aqueles encarregados de representar só o fazem sob a justificativa do poder patriarcal 
(SAFFIOTI, 2004). Segundo a socióloga brasileira Heleieth I. B. Saffioti, “[p]atriarcado 
diz respeito à ordem de gênero, mas também se expande por todo o corpo social”, 
“perpassa todas as áreas da convivência social” (SAFFIOTI, 2004, p. 122). Acima disso, 

 
[o] que se opera no Brasil não é apenas uma discriminação efetiva; em 
termos de representações sociais mentais que se reforçam e se 
reproduzem de diferentes maneiras, o que se observa é um racismo 
cultural que leva, tanto algozes como vítimas, a considerarem natural 
o fato de a mulher em geral e a negra em particular desempenharem 
papéis sociais desvalorizados em termos de população 
economicamente ativa [...]. O processo de exclusão da mulher negra é 
patenteado, em termos de sociedade brasileira, pelos dois papéis 
sociais que lhe são atribuídos: “domésticas” ou “mulatas”. [...] Temos 
aqui a enganosa oferta de um pseudomercado de trabalho que funciona 
como um funil e que, em última instância, determina um alto grau de 
alienação. Esse tipo de exploração sexual da mulher negra se articula a 
todo um processo de distorção, folclorização e comercialização da 
cultura negra brasileira. (GONZALEZ, 2020, pp.34-36) 

 
Partindo dessa reflexão, apresento a seguir momentos em que mulheres são 

representadas em Shazam!, um repertório fundante da narrativa sobre HQs no Brasil. 
Quando incorpora a representação de mulheres como personagens, o livro as 
apresenta, em geral, como objetos de desejo e de primorosa técnica artística. Esse tipo 
de narrativa sobre mulheres é frequente nas próprias HQs e livros sobre quadrinhos 
publicados desde então até inícios dos anos 2000. Às mulheres em si não cabia desejo; 
seu lugar estava relegado a ser desejado. Mesmo protagonistas, o desejo quadrinizado 
sob pincéis patriarcais reproduziam o desejo alheio. 

Em Shazam!, lemos sobre mulheres que serviam para “levantar a moral sexual 
dos combatentes” (MOYA, 1977, p. 50), além de uma intérprete ridicularizada por Al 
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Capp (estadunidense e quadrinista de Li’l Abner) durante uma entrevista com ele feita 
por Alain Resnais e outros repórteres italianos, na qual descreve: “[...] perguntou, 
olhando para a intérprete (não porque ela fosse especial, mas porque era a única figura 
feminina presente e ele era italiano)” (IDEM, p. 57). Investigando o livro, encontramos 
muitos outros casos: sobre o surgimento da Mulher Maravilha, Moya descreve que 
“psiquiatras americanos, carregando algum complexo de culpa [...] criaram [...] uma 
super mulher de mini-saia, para amenizar a coisa. Mas, não colou. Muié macho, 
não!” (IBIDEM, p. 63). Adiante, sobre o quadrinista brasileiro José Carlos de Brito e 
Cunha, o J. Carlos (1984-1950), criou na década de 1930 “as façanhas de uma 
empregadinha doméstica pretinha: Lamparina” (IBIDEM, p. 217). E há a descrição 
“uma jovem, morena, inteligente e bonita (repórter de um jornal) que solicita a 
ajuda do herói” (IBIDEM, p. 251). 

O cume do poder patriarcal sobre mulheres nos quadrinhos está no capítulo 
“Elementar, meu caro Freud”, de Dr. Paulo Gaudêncio, quem analisa a crise de 
gerações e as histórias em quadrinhos. Tal pessoa autora descreve que o problema das 
gerações se estabelece entre as ideias e as estruturas, pois o “homem necessita de 
estruturas que possibilitem a concretização de suas ideias” (MOYA, 1977, pp. 126-127). 
A fim de chegar à sua tese, afirma que uma das quebras da estrutura necessária aos 
homens foi a industrialização e a “estonteante rapidez do progresso técnico” (IDEM), 
cuja mudança mais drástica foi a “mudança da estrutura patriarcal” (IDEM). A partir 
disso, a mulher adquiriu “a possibilidade de produzir economicamente, colocou por 
terra a própria base do sistema patriarcal. E daí advieram inúmeras consequências” 
(IDEM) que serviram como empecilho para o trabalho realizado por homens até então, 
tais como as mudanças do relacionamento entre marido e mulher, do papel da mulher 
na sociedade, da apresentação da moral, e desaparece o mito da autoridade 
indiscutível. 

Um dos escassos momentos nos quais uma mulher aparece como intelectual, ao 
invés de um ser sexualizada em Shazam!, é quando Álvaro de Moya se apoia nas ideias 
da pesquisadora feminista francesa Évelyne Sullerot para contradizer as críticas que 
viam as histórias em quadrinhos como um objeto não artístico e periférico. Em Bandes 
dessinées et culture (Opera Mundi, 1965), Sullerot critica as pessoas intelectuais que 
diminuem o valor cultural das HQs, afirmando que elas se interessam por racionalizar 
“algumas produções consumidas em seu microcírculo e se desinteressam das enormes 
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produções da indústria cultural destinada ao grande público” (SULLEROT, 1965 apud 
MOYA, 1977, p. 91). 

Entretanto, a “universalidade” das HQs também gerava uma preocupação 
para a autora. Esse “valor máximo das bandes dessinées” (IDEM, p. 234, grifos de 
Moya) possivelmente imposto pelos Estados Unidos, foi motivado por uma 
necessidade própria de se alimentar economicamente. Com isso, a autora se indaga 
como os autores nacionais haveriam de se adaptar (IBIDEM). Moya traduz sugestões 
da autora para resistir a esse contexto: “[f]inalmente a equilibrada Sullerot fecha o ciclo 
de estudos: ‘a análise quantitativa é o que permitirá situar esta ou aquela historieta 
na imaginação coletiva e o papel dêste reservatório de tipos e de técnicas na gestação 
da cultura de amanhã” (IBIDEM, p. 94, grifos meus). 

Poderia destacar vários elementos dessa leitura de Sullerot por Moya, inclusive 
o fato de trazer à tona análises da feminista para a teorização dos quadrinhos e depois 
restringi-la à uma porção diminuta do livro, sem incorporar o feminismo em seu 
discurso e prática quando narra sobre personagens mulheres. Na época, outras autoras 
feministas incorporavam as histórias em quadrinhos em suas narrativas, como a 
canadense-estadunidense Shulamith Firestone em A dialética do sexo (1976)52, 
quando distinguindo seus hábitos dos de seu irmão como exemplo de sua análise sobre 
a cultura masculina: 

 
Mas, embora eu fosse uma leitora voraz, essa vasta biblioteca de 
revistas de quadrinhos não me interessava de modo algum. Meu gosto 
literário era inteiramente diferente do dele [...]. Embora esses 
“cômicos” irritassem minha sensibilidade mais estética, eu os leria, na 
falta de outra alternativa. Mas, se eu tivesse tido uma mesada tão 
grande e uma supervisão tão pequena dos pais, teria me saciado com 
uma coleção de quadrinhos de amor “pesada” [...]. Ou as variações 
ocasionalmente mais imaginativas dos quadrinhos dos meninos, como 
O Homem-de-Borracha [...]. (FIRESTONE, 1976, pp. 185-186, grifos 
da tradutora) 

 
Além disso, a citação de Sullerot por Moya sintetiza a construção discursiva ao 

longo de Shazam!, comum à teorização das HQs da época, refletindo o que o sociólogo 
brasileiro Renato Ortiz denomina “a tese da americanização”. Nela se difundem 
extensivamente os elementos nacionais, a “imitação” passa a explicar a propagação de 
costumes; técnica e consumo seriam atributos da americanidade; se foca em balanços 

                                                   
52 The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution (1970) foi traduzido por Vera Regina Rebello 
Terra e publicado por Editorial Labor do Brasil. 
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estatísticos e quantidades como evidências; se reduzem expressões culturais a seus 
produtos/bens econômicos pensados em função da importação/exportação (ORTIZ, 
2007, pp. 87-96). Moya inclusive diria: “[c]hegamos à ligação final, que nos interessa. 
A comunicação segundo os comics” (MOYA, 1977, p. 95, grifo seu).  

Como apresentado até então, narrar uma história de histórias em quadrinhos 
no Brasil é narrar também a história de quadrinhos traduzidos no Brasil, na qual a 
tradução é uma variável intrínseca a essa trajetória. Afinal, se não fosse pela tradução, 
as relações no sistema, bem como nossas relações identitárias no Brasil com as HQs 
nacionais seriam completamente diferentes e, quiçá, mais diversificadas em termos de 
representação de identidades nacionais raciais e de gênero. Ainda assim, há em 
Shazam! uma exaltação à “produção nacional” de quadrinhos e um estímulo à 
produção teórica sobre quadrinhos, em quantidade e qualidade, comparando-as em 
muitos momentos ao ideal de nível específico de padrões internacionais, ora 
estadunidenses, ora europeus. Esse modelo de narrativa reverbera até hoje no discurso 
nacional teórico e especializado, fazendo parte constitutiva de nosso repertório sobre 
HQs. No entanto, a seguir analiso algumas narrativas teóricas produzidas por mulheres 
pesquisadoras no fim dos anos 1980, a fim de observar mudanças levantadas pelos 
discursos na época. 

 
1.5. O nacional e o estrangeiro em Histórias em quadrinhos: 
leitura crítica (1989) 
 
O livro Histórias em quadrinhos: leitura crítica (Edições Paulinas, 1989, 3a 

ed.), organizado por Sonia M. Bibe Luyten, conduz amplas discussões sobre as HQs e 
suas especificidades estéticas, gráficas, mercadológicas e pedagógicas. Diferentemente 
de Shazam! e publicado quinze anos depois, vemos de início que dos onze capítulos 
presentes no livro, seis deles são também de autoria de mulheres pesquisadoras. Além 
disso, várias autoras direcionam problemas sociais a pessoas leitoras, denunciando sob 
diversas formas contextos de racismo e machismo nos quadrinhos. No entanto, tal 
como em Shazam! e La historieta latino-americana, Tomo III (VERGUEIRO, 2008), 
livro discutido adiante, o tema da tradução das HQs não é aprofundado, apesar da 
importação de histórias em quadrinhos estrangeiras no Brasil ser recorrente. 

Assim como Álvaro de Moya e Waldomiro Vergueiro, Sonia Luyten está entre 
Os pioneiros no estudo de quadrinhos no Brasil (2013). Jamais podemos nos esquecer 
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de que a maior consagração das histórias em quadrinhos no sistema universitário foi 
promovida por essa pesquisadora. Em 1972, Sonia M. Bibe Luyten criou a primeira 
disciplina de graduação sobre o tema, intitulada “Editoração em Histórias em 
Quadrinhos”, ministrada por ela no curso de Editoração na Escola de Comunicação e 
Artes (ECA), da Universidade de São Paulo (USP), que ainda é oferecida. 
Indubitavelmente, Luyten foi e é a pesquisadora mais representativa do Brasil quando 
tratamos de histórias em quadrinhos, dado seu pioneirismo em criar essa primeira 
disciplina sobre HQs, enfrentando burocracias administrativo-acadêmicas que a 
criação de uma disciplina requer; suas recorrentes publicações nos temas de cultura, 
quadrinhos e, mais especificamente, mangás; seu engajamento em criar e fazer parte 
de associações de quadrinistas e quadrinhos, entre um sem-fim de movimentações. Ela 
é o estimulo de pesquisadoras das décadas posteriores, dentre as quais me incluo, e 
nos permitiu apreender um novo olhar para ler e interpretar HQs, bem como nos 
posicionarmos diante delas com novas práticas e indagações. 

No livro, em sua apresentação “Por que uma leitura crítica das histórias em 
quadrinhos?”, Sonia M. Bibe Luyten faz um breve manifesto em prol da valorização 
dos quadrinhos brasileiros – outra reivindicação bastante característica nas pesquisas 
realizadas desde os anos 1970. Para a autora, o baixo estímulo à produção de 
quadrinhos nacionais está intrinsecamente relacionado à prática estrangeira de “fortes 
associações que divulgam o material para o exterior [através de] sistemas eficazes de 
distribuição” (BIBE LUYTEN, 1989, p. 7). Com dissemos, embora a autora trate de 
importação de histórias em quadrinhos estrangeiras no Brasil, a tradução de 
quadrinhos não é problematizada e, infelizmente, podemos observar o mesmo ocorrer 
nos outros capítulos do livro, sobre os quais destaco alguns aspectos. 

Em relação à ideia da representação de mulheres quadrinistas e personagens 
mulheres nos quadrinhos, as autoras Maria de Fátima Hanaque Campos e Ruth 
Lomboglia, no capítulo “HQ: uma manifestação de arte”, mesclam aspectos gráficos da 
narrativa dos quadrinhos com uma interessante análise da presença de HQs no Brasil 
entre 1900 e 1970. Além disso, relacionam tendências gráficas e estéticas aos 
momentos histórico-político-sociais no qual foram publicadas nos Estados Unidos. 

A grande contribuição da pesquisa das autoras é refletir e posicionar as escolhas 
criativas e também editoriais dentro do sistema social como um todo. A partir disso, 
denunciam contextos de racismo e machismo nos quadrinhos. Muitos papéis de vilões, 
segundo constatam, são atribuídos a pessoas das raças asiáticas e negras. No mesmo 
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ensejo, comentam sobre a criação de personagens heroínas, na década de 1960, em 
decorrência do pulsar de movimentos feministas na Europa e Estados Unidos; porém 
afirmam que “mulheres, em sua maioria, aparecem sempre submissas” (IBIDEM, p. 
16). Todas essas questões despontaram na mesma década quando quadrinistas se 
rebelaram contra os syndicates, o que conduziu ao movimento dos quadrinhos 
underground. Este capítulo só falha mesmo em não citar títulos ou personagens como 
exemplos em suas análises, o que enriqueceria ainda mais o livro. Porém, para a época, 
ele simboliza um marco significativo na mudança da percepção de pessoas 
pesquisadoras em direção à consciência das diversas identidades e da importância de 
se estudar quadrinhos em intersecção com as variáveis de raça, gênero e classe. 

O capítulo “HQ e indústria gráfica”, de Marcia Maria Signorini, traz certa 
nostalgia a leitores de quadrinhos dos anos 1980, especialmente em relação aos meios 
de produção. Vemos como muitos dos processos de publicação de títulos de HQs se 
modernizaram e softwarizaram desde então. A produção da matriz se transformou no 
arquivo digital no qual a história é disposta em camadas, layers, fragmentando e 
facilitando o trabalho individual de pessoas quadrinistas, coloristas, finalistas, 
letreiristas, diagramadoras etc. A ousadia de jogar com diferentes recursos gráficos no 
passado (traços simples, com claro e escuro, com grafismos, com bendays, com filmes 
de transferência etc.) podem ser hoje automatizados, o que abre o espaço para outras 
expressões de criatividade gráfica (como fotojornalismo, degradê de preto e branco e 
colorido etc.). 

As críticas da autora recaem sobre a “fragmentação das operações”, processo no 
qual cada pessoa se responsabiliza por uma etapa do processo de produção editorial, e 
sobre a “automatização” dos procedimentos de trabalho, na qual há a simplificação e 
padronização dos elementos gráficos. O que descreve Signorini reflete hoje apenas uma 
realidade das produções de quadrinhos: a de escala industrializada, das HQs 
mainstreams. Em sua narrativa, ainda persistem as noções de que, no Brasil, “os 
quadrinhos sofrem os efeitos da dependência cultural e econômica” (BIBE LUYTEN, 
1989, p. 23) e que “[a] produção industrial, estruturada em função do consumo de 
massa, tende a solidificar a situação interpondo-se às tentativas de inovação temática, 
formal e técnica” (IDEM). Assim, para a autora, a variedade de títulos cumpre apenas 
a função de atender a várias faixas do mercado, ao invés de representarem profusão de 
técnicas e estilos gráficos. O que fugia às normas de publicação massiva em 1980 eram 
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as HQs “marginais”, referidas hoje como quadrinhos independentes, ou fanzines, tema 
que abordo adiante. 

Em nossa era globalizada, crê-se que tudo se torna digitalmente possível e que 
o ditame do exequível passa a ser prescrito pelas variáveis econômicas valor e prazo, 
literalmente the deadline. Como diria Renato Ortiz, “[h]á na idéia de globalização uma 
conotação que nos sugere uma certa unicidade. Quando falamos de uma economia 
global, nos referimos a uma estrutura única, subjacente a toda e qualquer economia” 
(ORTIZ, 2007, p. 26). No entanto, “[a] esfera cultural não pode ser considerada da 
mesma maneira. Uma cultura mundializada não implica o aniquilamento das outras 
manifestações culturais, ela cohabita e se alimenta delas” (ORTIZ, 2007, p. 27). 

Em “HQ e os ‘syndicates’ norte-americanos”, Cleide Furlan relata que era 
impossível estar diante de uma banca de jornais, onde se vendem quadrinhos, e não 
falar de comics estadunidenses. Assim como Furlan, que descreve esse mercado em 
detalhes, muitas pessoas pesquisadoras adotaram esse tipo de narrativa sobre aquela 
conhecida história do “surgimento”, ou melhor, o desenvolvimento massivo dos 
quadrinhos pelo mundo por meio dos syndicates, que os transformaram num produto 
da cultura de massas. No universo de pessoas leitoras e pesquisadoras no Brasil, essa 
é a história mais narrada, re e tricontada quando se pretende criar um panorama do 
“surgimento” dos quadrinhos. Os Estados Unidos continuam sendo o início, o fim e o 
meio dos quadrinhos.  

Nesse sentido, Furlan afirma que o sucesso de comics estadunidenses se deu 
graças aos syndicates, responsáveis pela distribuição dos produtos físicos, além da 
publicidade das HQs. Na década de 1930, alguns países europeus como a França e a 
Itália chegaram a proibir a comercialização dos comics, sob a justificativa de que inibia 
o crescimento de artistas locais. Já alguns países da América do Sul tentaram se 
aproximar dos syndicates, como o caso da editora chilena mencionada por Moya, 
descrito anteriormente, e criaram meios de verem suas próprias criações publicadas 
nos Estados Unidos, como o caso de Patoruzú, do argentino Dante Quinterno, 
publicado no jornal PM em Nova York em 1941 (ZOCAL DA SILVA, 2015, p. 33). No 
Brasil, por sua vez, narra a história que as HQs chegavam prontinhas para a impressão 
e a um preço baixíssimo, o que não ocorreu com a publicação de artistas nacionais. 

 
Ficamos, então, em um impasse: os norte-americanos contribuíram 
muito no sentido de desenvolvimento das HQ como manifestação 
artística e provocaram [...] uma revolução social, na medida em que 
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pessoas de todas as idades e classes sociais têm interesse por elas. Ao 
mesmo tempo, pela eficiente ação dos “Syndicates”, monopolizam o 
mercado e os estúdios de criação dos países estrangeiros, impedindo o 
seu desenvolvimento, quando não levam aos EUA os seus bons 
desenhistas (há excelentes artistas argentinos trabalhando 
diretamente para os “Syndicates”). Tratando-se de Brasil, não 
podemos esquecer de que os “Syndicates” estão aqui há mais de 50 
anos tomando conta das bancas de jornais. Quantas vezes fizemos 
alguma coisa para conquistar pelo menos a metade do nosso próprio 
mercado (efetivamente)? (LACHTERMACHER; MIGUEL, 1989, p. 35) 

 
No capítulo “HQ no Brasil: sua história e luta pelo mercado”, desde o título, Stela 

Lachtermacher e Edison Miguel marcam o jogo de relações de poder entre agentes e 
agências do mercado editorial. A revista O Tico-Tico (1905-1977) é apresentada como 
a primeira publicação de quadrinhos no Brasil “de que se tem notícia” 
(LACHTERMACHER; MIGUEL, 1989, p. 44), e o desenvolvimento do mercado de 
quadrinhos no Brasil é considerado em relação aos comics estadunidenses. Num tom 
bastante crítico, as pessoas autoras afirmam que “o início deste novo tipo de literatura 
no Brasil não foi dos mais gloriosos, ou criativos, e a dominação estrangeira também 
nesta área persiste até nossos dias” (IDEM, p. 45), isto é, persiste no imaginário 
brasileiro desde o início do século XX. Ambos veem o início da história das HQs no 
Brasil como um movimento de apropriação da cultura estrangeira por quadrinistas 
brasileiros, culminando na dominação dos comics estadunidenses no país. De fato, 
essa é a narrativa que convencionalmente ouvimos e lemos, como vimos 
demonstrando. Em O Tico-Tico, “a personagem central continuava a ser Chiquinho, 
que de nacional tinha apenas o nome, pois continuava com suas características de um 
típico menino americano” (IDEM). 

Adiante, o prognóstico de Lachtermacher e Miguel sobre os anos 1940 também 
são pessimistas: 

 
[...] aparecem as primeiras revistas de HQ com texto e desenhos de 
artistas nacionais, mas ainda aí é clara a influência de modelos 
estrangeiros, em especial de americanos. Estas influências iam desde o 
nome da personagem até o próprio roteiro da história que incluía, na 
maioria das vezes, hábitos e rotinas muito distantes das nossas. Um 
exemplo claro é o caso de Dick Peter, um detetive de inspiração 
nitidamente americana criado por Jerônimo Monteiro. 
(LACHTERMACHER; MIGUEL, 1989, p. 46). 

 
O quadrinho genuinamente brasileiro, na opinião dessas pessoas autoras, surge 

finalmente nos anos 1960 com O Pererê, de Ziraldo, que traz, do folclore brasileiro, o 
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saci-pererê como personagem central, num enredo que preserva cenário e costumes 
brasileiros. Para ambos, outros dois grandes representantes dos quadrinhos nacionais 
são Henfil, quem surgiu também dos anos 1960, e Maurício de Sousa, dos 1970. 
Podemos até sugerir que havia outras pessoas artistas, em outras partes do Brasil, que 
não eram conhecidas na região sudeste e, por esse motivo, muitas pesquisas sempre 
trazem esses três nomes como os mais representativos. Seja esta uma hipótese válida 
ou não, o fato é que  

 
a produção nacional esteve, durante todas estas décadas, diretamente 
vinculada a modelos estrangeiros. Poucos foram os artistas nacionais 
que conseguiram furar o bloqueio da invasão estrangeira também neste 
setor, e isto cada vez se tornava mais difícil porque, enquanto o Brasil 
começava a produzir histórias em quadrinhos, este gênero já se 
expandia largamente nos Estados Unidos” (LACHTERMACHER; 
MIGUEL, 1989, pp. 47-48). 

 
Lachtermacher e Miguel terminam o capítulo com uma previsão bastante 

realista sobre o crescimento nacional do mercado de quadrinhos, a ponto de 
ultrapassar ou se igualar às taxas de importação: é um grande desafio para as futuras 
gerações que requer a união de legisladores – que por meios legais exigirão uma 
produção de HQs nacionais maior do que de importação, agora sob maiores impostos 
– e grupos de quadrinistas – que se unirão em associações e grupos e pressionarão 
agentes editoriais para que empreguem mais artistas nacionais. 

O fim do livro organizado por Sonia M. Bibe Luyten (1989) traz um capítulo de 
sua própria autoria intitulado “Hq como prática pedagógica”. Nele propõe um roteiro 
de análise de histórias em quadrinhos em vários contextos de aprendizagem juvenil e 
adulta, como na escola e em comunidades pastorais (o que justifica o fato de o livro ter 
sido publicado pela editora Paulinas). A análise da forma da HQ sugere que se observe 

(1) o enquadramento dos quadrinhos na página (equilíbrio e dinamismo, 
ângulos planos, perspectivas) e sua quantidade; 
(2) como se dá o tempo da ação da história (dinâmica, monótona) e como é o 
uso de certas técnicas pelos quadrinistas que colaboram na percepção desse 
tempo pelos leitores (títulos, legendas, balões, onomatopeias); 
(3) como se apresentam a expressão física de personagens (realistas, estilizadas, 
caricatas etc.); 
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(4) como se apresenta e representa a realidade (cenários grandiosos ou simples, 
recursos gráficos); quais são as cores (cores como símbolo, preto e branco, 
iluminação) e 
(5) a autora, inclusive, chama a atenção para a textura, sugerindo que se perceba 
a qualidade do papel no qual a HQ é publicada. 
Já a análise de conteúdo foca na relação entre enredo, personagens e 

sociedade. Contempla o enredo (suspense e ação da narrativa), de personagens a partir 
de heróis, analisando seus aspectos físicos e psicológicos – como reage nas situações 
que enfrenta: coragem, medo, amor, covardia etc. –, vocabulário empregado, 
sentimentos que procura despertar no leitor. Acredito que esse aspecto é contraditório, 
embora interessante, pois a autora entende que ter o personagem do herói como ponto 
de partida torna possível diferenciar a “‘linguagem aparente’ da ‘linguagem oculta’ a 
nível do discurso que aparecem em todos os meios de comunicação” (BIBE LUYTEN, 
1989, p. 86). 

Em sua proposta, a análise de conteúdo investiga também se a história reforça 
estereótipos, papéis familiares, de certos profissionais, sociais (como são vistos ricos, 
pobres, turistas, marginais), nacionais (em que circunstâncias aparecem pessoas 
negras, asiáticas, americanas etc.), culturais (as percepções sobre família, arte, 
juventude, maioridade). Para a autora, tais pontos deveriam também ser analisados a 
partir “do conjunto da produção de algum determinado autor e desenhista de 
quadrinhos” (IDEM). Assim, tendo em conta esses elementos na análise, seria possível 
trazer à tona a história do personagem, refletindo sobre sua história em relação a 
guerras, relações sociais e econômicas, debater sobre violência, amor e racismo, e a 
partir de características dominantes da personalidade de certos heróis e heroínas, fazer 
um juízo crítico de quais valores são aceitos pela sociedade. 

Por fim, a autora sugere um roteiro para ampliar o consumo de HQs nacionais: 
incentivar a produção com raízes na cultura brasileira; fazer valer leis de proteção à 
autoria nos veículos de comunicação; e “colocar os quadrinhos no seu devido lugar”, 
não mais considerando-os como subarte ou subliteratura. Bibe Luyten conclui 
ressaltando a capacidade de ferramenta pedagógica das HQs como contribuição para 
o desenvolvimento crítico de estudantes-leitores. 

De fato, ter uma visão ampla do objeto em análise, como propõe Bibe Luyten, 
toca num ponto bastante sensível do repertório das histórias em quadrinhos no Brasil. 
Vemos uma mudança de narrativa no que se refere às variáveis de gênero e raça. 
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Certamente, a presença dessas mulheres pesquisadoras nos anos 1980 contribuiu para 
a construção de novos paradigmas desde então. Por outro lado, a narração da história 
das HQs no livro manteve, de uma forma geral, a relação dual entre uma cultura 
nacional brasileira e a cultura estrangeira específica estadunidense. Época na qual se 
fazia referência às qualidades técnicas e comerciais desta cultura, justificada pelo 
grande volume de HQs publicadas. O papel da tradução não é tratado, e há apenas um 
breve capítulo sobre as HQs criadas por quadrinistas de Argentina e México, de autoria 
de Adauto Ribeiro Filho. Por sua vez, a obra que analiso a seguir expande esse tema. 

 
1.6. O nacional e o estrangeiro em La historieta latino-americana 
(2008) 
 
Se Álvaro de Moya foi uma pessoa agente fundamental na legitimação das 

histórias em quadrinhos em vários sistemas desde os anos 1950, bem como Sonia M. 
Bibe Luyten tem sido desde os anos 1970; Waldomiro Vergueiro pode ser considerada 
a pessoa responsável pela solidificação e reconhecimento das HQs nacionais em solos 
estrangeiros desde os anos 1980. Por meio de sua pesquisa e reconhecimento 
internacional, pessoas pesquisadoras brasileiras pudemos ter mais acesso a produtos 
e repertórios sobre quadrinhos criados por pessoas hispano-americanas. Ao passo que, 
elas puderam ter acesso a pesquisas brasileiras sobre quadrinhos escritas e/ou 
traduzidas em espanhol. 

Em 2008, Vergueiro participou de uma iniciativa da editora argentina La 
Bañadera Comics, apresentando, em língua espanhola, um panorama sobre as 
histórias em quadrinhos no Brasil. No livro, narra seu desenvolvimento, principais 
movimentos, gêneros e temas publicados, além de desafios enfrentados, numa relação 
intrínseca com o público brasileiro e tendências estrangeiras, sobretudo 
estadunidenses, italianas e japonesas. A iniciativa da editora argentina de materializar 
panoramas das histórias das histórias em quadrinhos em vários países da América 
Latina certamente aproximou as pesquisas entre as pessoas pesquisadoras dos países 
envolvidos e o conhecimento de um público mais especializado. 

A coleção foi composta por quatro livros. Todos com o mesmo título, 
diferenciando-se quanto ao tomo e países participantes. No Tomo I53, Daría Mogno 

                                                   
53www.tebeosfera.com/LHL/La%20historieta%20latinoamericana%201.%20Cuba,%20Chile,%20Uru
guay 
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conta a história das historietas cubanas; Cristian Diaz, das chilenas; e Hernán Ostuni, 
das uruguaias. No Tomo II54, a história das HQs da Bolívia é contada por Joaquín 
Cuevas, Jorge Siles e Hernán Ostuni; da Colômbia e do Equador, por Hernán Ostuni; 
do Paraguai, por Andrés Colmán Gutiérrez e Roberto Goiriz; do Peru, por Fernando 
Franco e Hernán Ostuni; e da Venezuela, por Edixon Rodríguez. O Tomo III55,é sobre 
o Brasil, escrito por Waldomiro Vergueiro. Por sua vez, o Tomo IV56, sobre as 
historietas do México, é narrado por Rubén Eduardo Soto Díaz. Apesar dos 200 
exemplares publicados pela editora na época, com uma distribuição reduzida pela 
América Latina, atualmente pode-se encontrar os livros no website Tebeosfera, 
estabelecido em Barcelona e bastante conhecido entre pessoas pesquisadoras de 
quadrinhos em língua espanhola. Se tenho a felicidade de ter os tomos em casa, em 
suporte papel, devo ao próprio Waldomiro Vergueiro, meu professor na pós-
graduação, quem me presenteou os livros. 

Naquele ano de 2008, o próprio Hernán Ostuni57, organizador dos livros, 
insistiu na “falta de interrelación entre los artistas latinoamericanos”, dizendo que “[o] 
quadrinho latino-americano está em hibernação, faltam editores”, em entrevista a 
Mario Casasús (2008, trad. própria), publicada originalmente no antigo Clarín chileno 
e republicada no website SurySur. Narrativas como essa inundam o repertório 
acadêmico e jornalístico especializado sobre a situação do sistema dos quadrinhos 
latino-americanos. Ao mesmo tempo, todos os projetos propostos por Ostuni e os que 
mencionamos adiante contribuem para criar uma rede de trocas de conhecimento e 
quadrinhos na América Latina. 

É preciso mencionar que o tomo III que discuto aqui foi reescrito em português 
por Vergueiro e publicado em 2017 no Brasil, pela Editora Peirópolis, que tem se 
destacado na publicação de HQs e livros teóricos sobre o tema na última década. Em 
Panorama das histórias em quadrinhos, o índice se manteve bem próximo do livro-
fonte em espanhol, mas seu miolo é bem mais robusto; afinal há muito por se 
acrescentar à história num período de dez anos. Entretanto, optei por analisar aqui 
apenas o tomo III em espanhol. Primeiro, por ser um livro referência no 

                                                   
54www.tebeosfera.com/LHL/La%20historieta%20latinoamericana%202.%20Bolivia,%20Colombia,%
20Ecuador,%20Paraguay,%20Peru,%20Venezuela.pdf 
55www.tebeosfera.com/LHL/La%20historieta%20latinoamericana%203.%20Brasil.pdf  
56 www.tebeosfera.com/numeros/historieta_latinoamericana_la_2008_la_banadera_4.html  
57 Hernán Ostuni também foi o criador do coletivo La bañadera del cómic e editor da revista on-line 
Sonaste Maneco, a mais divulgada entre as hispano-americanas no website brasileiro Universo HQ, 
abordado adiante no capítulo 3. 
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desenvolvimento de relações entre as HQs no Brasil e países hispano-americanos. Em 
segundo lugar, por se tratar de um projeto de aproximação de culturas, tinha a hipótese 
de que o livro tenderia a fornecer mais dados sobre uma recepção mais recíproca nesses 
territórios. 

No tomo III, Waldomiro Vergueiro (2008) segue à risca o conselho ensinado 
por ele a estudantes e colegas: quando nos dirigimos a um público estrangeiro, é nosso 
dever como pessoas pesquisadoras brasileiras valorizarmos o quadrinho nacional. Essa 
é a trajetória principal do panorama no livro, representativa no que cabe em suas 110 
páginas. Nelas são narrados temas de feitura artística e consumo das HQs no Brasil, 
entre várias quadrinistas, como Bordalho e Agostini; editoras como Ebal e RGE/Globo, 
e pessoas editoras como Aizen; quadrinistas ícones da cultura nacional, como Henfil, 
Ziraldo e Maurício de Sousa Produções; e também passa pelo efervescente movimento 
underground com Laerte, Angeli, Glauco, entre outras. Ao final, seu epílogo narra o 
processo de crescimento de editoras menores, denominadas independentes, e como 
elas se interessaram pelas adaptações de literatura canonizada em quadrinhos no início 
dos 2000, em razão do fomento dado a esse gênero de publicação pelo Programa 
Nacional do Livro Didático (PNLD), promovido pelo Ministério da Educação. 

 
1.6.1. Tradução em La historieta latino-americana 
 
É interessante como esse livro funciona como mais uma demonstração de que a 

maior parte dos quadrinhos consumidos no Brasil ao longo dos anos são títulos 
traduzidos oriundos dos Estados Unidos, Itália e Japão, sobretudo depois de Adolfo 
Aizen entrar na história. Diferentemente dos livros organizados por Moya e Luyten, o 
tomo III de La historieta latino-americana faz um adendo sobre a presença de 
algumas pessoas quadrinistas hispano-americanas no tópico “La actualidad de las 
historietas en Brasil: la búsqueda de un nuevo público”. Alberto Breccia, Héctor G. 
Oesterheld, Carlos Trillo, José Muñoz e Carlos Sampayo são consideradas as exceções 
de tradução e publicação no mercado brasileiro de quadrinhos (VERGUEIRO, 2008, 
p. 97), fora do gênero tiras cômicas. Por sua vez, indica que quadrinistas como Quino 
(Mafalda) e Maitena (Mulheres alteradas) podem ter tido uma recepção mais 
abrangente e sólida no Brasil por se dedicarem às tiras cômicas e terem seus livros 
produzidos a partir de publicações anteriores em revistas e jornais brasileiros. 
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O tema da tradução é timidamente comentado por Waldomiro Vergueiro 
quando narra sobre a Edição Maravilhosa, a primeira iniciativa de quadrinização de 
“obras clássicas” – ou canonizadas, segundo Itamar Even-Zohar (1990) – pela editora 
Ebal. Vergueiro diz que tal coleção, 

 
Edição Maravilhosa se tratou, inicialmente, da tradução para a língua 
portuguesa da revista estadunidense de quadrinhos Classics 
Illustrated. Entretanto, percebendo o benefício potencial desse título 
como forma de popularizar os quadrinhos, Adolfo Aizen, pouco a 
pouco, foi abrindo a coleção para a adaptação de grandes títulos da 
literatura brasileira. Assim, no início dos anos 1950, com o número 24, 
quando a publicação completava praticamente dois anos, Aizen 
apresentava nas páginas da revista a história em quadrinhos derivada 
do livro O Guarani, de José de Alencar, com desenhos do haitiano 
André Le Blanc58. (VERGUEIRO, 2008, p. 27, grifos e tradução meus)59 

 
Outro momento no qual Vergueiro passa de relance sobre a tradução é quando 

narra sobre o nicho de quadrinhos de terror (VERGUEIRO, 2008, pp. 66-67). O 
primeiro título de terror traduzido no Brasil foi Terror Negro, publicado pela editora 
La Selva, fundada em São Paulo em 1949. A editora, que importava quadrinhos dos 
Estados Unidos, fez de Black Terror, de Jerry Robinson e Mort Neskin, um sucesso 
entre pessoas leitoras brasileiras, apesar de o título não ter obtido sucesso em seu país 
de origem. La Selva continuou a publicar HQs de terror estadunidenses até 1954, até 
sua extinção naquele país por imposição do Comics Code Authority. 

Apesar disso, o terror ainda teve seus momentos áureos no Brasil até os anos 
1960, graças aos materiais produzidos por pessoas artistas brasileiras e estrangeiras 
que estabeleceram o Brasil como sua residência, tais como o português Jayme Cortez, 
os italianos Eugenio Colonnese e Nico Rosso, e o argentino Rodolfo Zalla. Por fim, 
Vergueiro comenta sobre a chegada dos mangás no Brasil, por meio da editora Conrad, 
que também requeriam tradução. Comenta sobre as especificidades da tradução de 

                                                   
58 André Le Blanc, “haitiano educado nos Estados Unidos, radicado no Brasil”, também desenhou os 
personagens de O Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato, para a editora Brasiliense. 
Quadrinizou vários títulos de pessoas autoras da literatura brasileira para a Edição Maravilhosa, de 
Adolfo Aizen na Ebal, tais como José Lins do Rego, Dinah Silveira de Queiroz, Maria José Dupré. Além 
disso, teve sua tira diária Morena Flor distribuída na Argentina, Chile e Estados Unidos. (MOYA, 1977, 
pp. 220-222) 
59 [...] se constituyó, inicialmente, en la traducción para la lengua portuguesa de la revista norte-
americana de historietas Classic Illustrated. Sin embargo, percibiendo el beneficio potencial del título 
como elemento para mayor popularización de las historietas, Adolfo Aizen poco a poco fue abriendo la 
serie para la adaptación de grandes títulos de la literatura brasileña. Así, ya en el inicio de 1950, con el 
número 24, cuando prácticamente completaba dos años de publicación, él presentaba en las páginas de 
la revista la historieta derivada del libro O Guarani, de José de Alencar, com dibujos del haitiano André 
Le Blanc. 
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mangás na época na qual muitos títulos eram traduzidos do japonês para o inglês nos 
Estados Unidos e “retraduzidos” para o português no Brasil (IBIDEM, pp. 86-87)60. 
 

1.6.2.  Mulheres em La historieta latino-americana 
 

Por sua vez, em La historieta latino-americana (VERGUEIRO, 2008) vemos 
uma presença mais frequente de mulheres, quadrinistas e personagens, narradas nesta 
história das histórias em quadrinhos do que em Shazam! (MOYA, 1970). Além disso, 
há um cuidado maior com a linguagem para descrevê-las e representá-las na narrativa. 

O nome de Petra Leão aparece na legenda de uma imagem de Victory, que 
graficamente lembra os mangás, cujo volume 2 foi roteirizado por ela, com arte de 
Eduardo Francisco (IDEM, p. 43). Em 2013, a quadrinista venceu o Prêmio Ângelo 
Agostini na categoria Melhor Roteirista. Segundo o Guia dos Quadrinhos, Petra Leão 
“[p]ublicou nos EUA a continuação da minissérie Victory, tornando-se a primeira61 
roteirista feminina brasileira a publicar quadrinhos nos Estados Unidos” (GUIA DOS 
QUADRINHOS, 2010). 

Vergueiro (2008, p. 101) também tece alguns comentários sobre Célia Lima e 
Helena Fonseca (IBIDEM, p. 53). Lima roteirizou contos brasileiros para a linguagem 
dos quadrinhos em CQ – Contos em Quadros, com arte de J. Rodrigues, organizado 
por Djalma Cavalcante, publicado pela editora da Universidade Federal de Juiz de Fora 
(UFJF) e pela editora Musa em 2003 (NALIATO, 2003). Já no fim dos anos 1960, 
Helena Fonseca F. Jorge roteirizou as histórias da revista Targo, publicada pela editora 
Taika, cujo personagem principal se assemelha a Tarzan, de Edgar Rice Burroughs. A 
roteirista foi bastante ativa naquela década, trabalhando especialmente para as 
editoras Outubro e Taika (GUIA DOS QUADRINHOS, 2007, virtual). Embora 
mencionados os nomes de Regina, Darcy (VERGUEIRO, 2008, p. 17), Ciça (IDEM, p. 

                                                   
60 Na ocasião da escrita do artigo “Traduzir quadrinhos – não há tradução mais fácil do que outra”, para 
a Revista Metáfrase (ZOCAL DA SILVA, 2017), da Associação Brasileira de tradutores e intérpretes 
(ABRATES), fiz entrevistas com cinco pessoas tradutoras de quadrinhos, dentre elas Drik Sada, 
tradutora do par linguístico japonês e português. O retrato da tradutora sobre a chegada dos mangás no 
Brasil, bem como da feitura da tradução, foi tão detalhado que acaba por preencher a lacuna deixada 
por Vergueiro (2008), disponível em https://abrates.com.br/wp-
content/uploads/2017/04/Metafrase_n4.pdf. Os trabalhos “Mangás em tradução no Brasil”, de Renata 
Leitão, e “Scanlation nos mangás: de fã a tradutor”, de Sabrina Moura Aragão, ambos publicados em A 
tradução de quadrinhos no Brasil: princípios, práticas e perspectivas (HANNA; SILVA-REIS, 2020) 
aprofundam o tema. 
61 Seria interessante ver pesquisas sobre como Petra Leão tornou-se a “primeira roteirista feminina” 
quadrinizando a personagem Vitória com traços hipersexualizados. 
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36) e Nani (IBIDEM, p. 79), nenhuma outra informação é oferecida sobre elas por 
Vergueiro. 

Nessa retrospectiva histórica das HQs para pessoas leitoras hispano-americanas 
encontramos mais informações sobre mulheres como personagens do que como 
quadrinistas (roteiristas ou desenhistas). Assim como em Shazam!, a personagem 
Lamparina aparece novamente, mas dessa vez sem ser evidenciada com racismo, 
como “uma menina afro-brasileira” (IDEM, p. 16). Aparecem também Maria, de 
Henrique Magalhães (IBIDEM, p. 73), atualmente publicada pela editora Marca de 
Fantasia; Mônica, de A Turma da Mônica, de Maurício de Sousa (IBIDEM, pp. 33; 35; 
36;45) e Aline, de Adão Iturrusgarai (IBIDEM, p. 40). 

Porém, é nas revistas de quadrinhos de terror e adultas que percebemos uma 
presença mais frequente de personagens mulheres: Maria Erótica e Katy Apache, de 
Cláudio Seto; As Fêmeas, Sexo em quadrinhos, Especial de quadrinhos e Quadrinhos 
eróticos, criadas por vários autores (IDEM, p. 39); as “mulheres sensuais e 
misteriosas” da revista de Zé do Caixão (Mojica Marins) (IBIDEM, pp. 67-68); as 
vampiras Mirza, de Eugenio Colonnese; Nádia, a filha de Drácula, de Antônio 
Rodrigues com arte de Rodolfo Zalla e Rubens Cordeiro; e Satânia, de Mozart Couto 
(IBIDEM, p. 70), além dos catecismos clandestinos de Carlos Zéfiro (IBIDEM, pp. 76-
77). Ao longo do livro, temos uma ideia dos temas tratados por Zéfiro, cujos trabalhos 
foram expressivos entre os anos 1960 e 1970. De acordo com Vergueiro, sua arte era 
bastante avançada em termos de figuração narrativa, porém era conservadora em 
comparação à mentalidade de sua época. O trecho a seguir poderia, inclusive, fomentar 
uma reflexão sobre quais são os limites do sexualmente aceitável para saciar os 
prazeres gráfico-narrativos na época. 

 
[...] os valores mais sagrados da sociedade patriarcal – a figura 
da mãe, o incesto (a relação sexual entre irmãos legítimos ou 
entre pais e filhas legítimas, não são tocados em suas histórias, 
embora seja possível encontrar relações entre um rapaz e sua 
madrasta, um padrasto e sua enteada, ou entre irmãos de 
casamentos diferentes), garantindo, assim, a manutenção do 
sistema. (VERGUEIRO, 2008, p. 77, grifo meu)62 

 

                                                   
62 En el trabajo historietístico de Zéfiro, los valores más sagrados de la sociedad patriarcal – la figura de 
la madre, el incesto (relación sexual entre hermanos legítimos o entre padres e hijas legítimas, no son 
tocados en sus historias, aunque es posible encontrar relaciones entre un muchacho y su madrastra, un 
padrastro y su hijastra, o entre hermanos (as) de matrimônios diferentes), garantizando, de esa manera, 
la manutención del sistema. 
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O gênero revista de quadrinhos de super-heróis também fazia uma apropriação 
“anacrônica”, segundo Vergueiro (2008, p. 63), de aspectos da vida brasileira. Nas 
histórias de Raio Negro, de Malagola, por exemplo, 

 
[...] não se vê afro-brasileiros retratados, embora as pessoas 
negras sejam uma porcentagem alta da população; da mesma 
forma, representantes do sexo feminino aparecem somente 
como vilãs [...], como a prometida do herói –, mas raramente 
como trabalhadoras ou membros ativos da sociedade. O Raio 
Negro parece viver num mundo dominado por homens, 
reproduzindo, em seu aspecto mais negativo, a imagem do 
machismo brasileiro cultivada no exterior. (VERGUEIRO, 2008, 
p. 63)63 

 
Nos anos 1980, personagens mulheres entram em cena no Brasil por meio de 

traduções de álbuns europeus, momento em que tais HQs adquiriram mais 
centralidade do sistema de quadrinhos em relação às estadunidenses. Especialmente 
nas páginas da Coleção Ópera Erótica, publicada pela editora Martins Fontes, muitas 
delas traduzidas por Monica Stahel. Leitores brasileiros tiveram acesso aos inúmeros 
Clic, do italiano Milo Manara, e Valentina, do italiano Guido Crepax (VERGUEIRO, 
2008, p. 97; ZOCAL DA SILVA, 2015, p. 88). 

Felizmente, a partir dos anos 2000, vê-se surgir no Brasil movimentos 
significativos que inserem mulheres na publicação de quadrinhos traduzidos e 
nacionais e de teoria sobre eles (aspectos analisados nos capítulos 3 e 5 desta tese). 
Assim como propõe Vergueiro (2008), passa-se a encontrar repertórios que 
reconhecem racismos e machismos, e disparam a reescritura de narrativas outras. 
Finalmentemente, leitoras brasileiras começaram a ter acesso a publicações mais 
interessantes “ao público feminino”, isto é, que depredam menos o papel social e o 
intelecto de mulheres leitoras, e que sexualizam menos os corpos de personagens 
mulheres. 

Vergueiro (2008, p. 97) nos lembra da série J. Kendall – Aventuras de uma 
criminóloga, com tradução de Julio Schneider e publicada pela editora Mythos desde 
novembro de 2004. A série italiana intitulada Julia: Le avventure di una criminologa 
foi criada e roteirizada por Giancarlo Berardi, com arte de vários artistas, e vem sendo 

                                                   
63 En sus historias, no se ven afrobrasileños retratados, aunque los negros sean un alto porcentaje de la 
población; de la misma forma, representantes del sexo femenino aparecen solamente como villanas [...], 
como la prometida del héroe-, pero raramente como trabajadoras o miembros activos de la sociedad. El 
Raio Negro parece vivir en un mundo dominado por hombres, reproduciendo, en su aspecto más 
negativo, la imagen del machismo brasileño cultivada en el extranjero.  



 71 

publicada pela editora Sergio Bonelli Editore desde 1998. Baseado num enredo 
policial, as tramas “não precisam de tiro e pancadaria pra se sustentar” (MINISTÉRIO 
DOS QUADRINHOS, 2019). No Brasil, a temporalidade de publicações não 
acompanha o fluxo dos quadrinhos-fonte e cada revista traz duas histórias completas 
da revista italiana. Em março de 2020, já havia 145 números traduzidos da série. 

Waldomiro Vergueiro conclui o tomo III de La historioeta latinoamericana 
(2008) com certo pessimismo em relação ao mercado de HQs no Brasil, evidenciando 
as tensões de mercado entre o nacional “diante da grande indústria [sic] japonesa de 
mangás e seus produtos relacionados a ela (para não mencionar a norte-americana, 
que continua tão ameaçadora como sempre foi)” (VERGUEIRO, 2008, p. 106)64. 
Porém, sugere “possíveis estratégias para o avanço da linguagem gráfica sequencial no 
Brasil” (IDEM), vendo potencial na educação formal, e indica outras questões que 
“continuam a ser enfrentadas, como a definição de outros segmentos do público adulto 
– o das mulheres, o dos profissionais liberais, o das etnias” (VERGUEIRO, 2008, p. 
105). Para Vergueiro (2008), as novas tecnologias da informação geraram uma crise 
no sistema, em que o “novo ambiente virtual que predomina na sociedade globalizada”, 
bem como o “impacto da Internet e de otras tecnologias” tornam-se questões de 
sobrevivência. 
  

                                                   
64 [...] frente a la gran industria [...] japonesa de mangas y sus produtos relacionados (para no hablar de 
la norteamericana, que continúa tan amenazadora como siempre estuvo) [...] estratégias posibles para 
el avance del lenguaje gráfico secuencial en Brasil [...] quedan por ser enfrentadas, como la definición 
de otros segmentos del público adulto – lo de las mujeres, lo de los profesionales liberales, lo de los 
grupos étnicos. [...] nuevo ambiente virtual que predomina en la sociedad globalizada […] impacto de la 
Internet y de otras tecnologías. 
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ENTRECAMINOS 
 
Como se viu, a tradução de histórias em quadrinhos tem sido fundamental para 

a formação do mercado editorial de HQs no Brasil. Ela começa a ser agregada à história 
das histórias em quadrinhos sobretudo após os anos 2000, tanto no âmbito dos 
Estudos da Tradução quanto no dos Estudos de Comunicação. A partir de então, a 
tradução é vista como uma prática necessária para alimentar o desenvolvimento de um 
mercado concentrado na importação de uma cultura estrangeira específica, da qual não 
participam quadrinistas mulheres e/ou hispano-americanas. A fim de inseri-las no 
sistema, lança-se mão de uma metodologia de análise que forje espaços para produções 
consideradas periféricas dentro de um sistema entendido como universal, e que 
entende a tradução como um fenômeno de mudança na cultura. Assim, no capítulo 
seguinte, apresento a teoria dos polissistemas, desenvolvida inicialmente por Itamar 
Even-Zohar, ao mesmo tempo que analiso a ação de suas variáveis especificamente no 
polissistema brasileiro de quadrinhos. 
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Figura 3 - O polissistema dos quadrinhos em quadrinhos. Fonte autoral. 
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CAPÍTULO 2 – A TRADUÇÃO NO POLISSISTEMA DA CULTURA 
 

Com a virada cultural dos Estudos da Tradução (the culture turn of Translation 
Studies), a partir dos anos 1970, houve uma relevante mudança no foco dos estudos 
sobre a tradução, anteriormente ancorados na Linguística Aplicada e na Literatura 
Comparada. Os Estudos da Tradução emergiram como uma disciplina independente, 
ampliou-se o foco sobre o fenômeno da tradução como o principal objeto de estudo, 
abrangendo a diversidade de suas manifestações. Passou-se então a considerar com 
mais ênfase a importância do papel da cultura e de fatores sociais para a feitura e 
análise de tradução, bem como para a prática de pessoas tradutoras. Além disso, 
ampliou-se discussões sobre a função da tradução em sistemas específicos e dos 
produtos traduzidos. 

Nesse contexto, compreender a cultura como um sistema amplo, complexo, 
heterogêneo, interdependente de outros sistemas foi um valioso presente de Itamar 

Even-Zohar (★1939) para os Estudos da Tradução. O esboço de sua teoria, a teoria dos 

polissistemas, foi desenvolvido ao longo de seu doutorado, no Departamento de 
Poética e Literatura Comparada na Universidade de Tel Aviv, sob orientação de 
Benjamin Hrushovski65. “The Function of the Polysystem in the History of Literature” 
(EVEN-ZOHAR, s.d., virtual), publicado em hebraico na revista Masa, em março de 
1970, é o primeiro artigo no qual Even-Zohar estrutura a teoria dos polissistemas, 
desenvolvida mais profundamente em sua tese An Introduction to the Theory of 
Literary Translation, defendida em 1971. Como a consagração de um trabalho sólido, 
a principal referência para o estudo da teoria dos polissistemas surgiria anos depois, 
em 1990, quando o pesquisador publica sua obra completa Polysystem Studies, no 
número especial da revista Poetics Today (11:1), pela Duke University Press. Obra esta 
que serviu de referência para esta tese. 

 
2.1. Uma teoria a partir das experiências da pessoa pesquisadora 

 
O interesse de Even-Zohar em desenvolver tal teoria pode ter residido, 

especialmente, no desejo de compreender sua formação leitora e as particularidades 

                                                   
65 Benjamin Hrushovski (★1928-†2015) era também fundador da Escola de Poética e Semiótica de Tel 
Aviv na década de 1960, cujo objetivo era desenvolver uma teoria literária usando estudos descritivos, 
estimulado por teorias da Europa Oriental. 
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das literaturas em língua hebraica, especialmente de sua região, parte da Palestina 
onde, em 1948, se fundaria o Estado de Israel. Segundo Rakefet Sela-Sheffy, 
pesquisadora em Semiótica e Cultura na Universidade de Tel Aviv e organizadora, 
juntamente com Gideon Toury, do livro Culture Contacts and the Making of 
Cultures:Papers in Homage to Itamar Even-Zohar (2011), 

 
Para Even-Zohar, um caso paradigmático em questão foi o surgimento 
da cultura hebraica moderna e nacional durante os séculos XIX e início 
do XX. Natural da Palestina e falante de hebraico como língua materna 
já no início dos anos 1940, essa cultura era para ele uma arena natural 
de investigação. No entanto, equipado com uma ampla perspectiva 
baseada em seu íntimo conhecimento das culturas europeias de maior 
e menor prestígio, sua visão desconstruiu – e suplantou – mitologias 
canônicas que constituíam a doxa da pesquisa acadêmica de sua 
cultura nacional na época. Ao introduzir sua perspectiva polissistêmica 
no estudo da história literária hebraica, ele logo abriu caminho para 
que outros pesquisadores ao redor do mundo embarcassem em estudos 
similares sobre o surgimento e a reestruturação de literaturas 
nacionais no contexto de culturas nacionais emergentes [...]. (SELA-
SHEFFY, 2011, pp. 4-5)66 67 

 
Em síntese, Even-Zohar revela como a cultura e a língua russa participaram da 

criação da nova cultura hebraica (envolvendo múltiplas variáveis do polissistema, tais 
como literatura, idioma, sistemas semióticos, ideologias sociais e políticas, modelos do 
mundo e repertório comportamental em geral). Nessas circunstâncias, o polissistema 
cultural hebraico passou a depender muito do russo por um certo período, subdividido 
por Even-Zohar em quatro momentos, a saber: (1) o surgimento da relação de 
dependência, aproximadamente entre 1820 e 1860; (2) o primeiro período de 
“russificação”, aproximadamente entre 1860 e 1920; (3) o segundo período de 
“russificação”, aproximadamente entre 1920 e 1950; e (4) o declínio da relação de 
dependência, a partir de 1950 em diante. 

                                                   
66 Tanto esta quanto as traduções posteriores dispostas nesta tese foram realizadas por Barbara Zocal 
da Silva, sob orientação de Heloísa Pezza Cintrão e John Milton. Quando este não for o caso, sinalizarei 
na referência bibliográgica. Além disso, optei por dispinibilizar às pessoas leitoras em notas de rodapé 
o texto-fonte ao qual as traduções se referem. 
67 One paradigmatic case in point was for Even-Zohar the emergence of modern, national Hebrew 
culture during the nineteenth and early twentieth centuries. A native of Palestine, and a Hebrew speaker 
as a mother tongue already in the early 1940s, this culture was for him a natural arena of investigation. 
Yet, equipped with a broad perspective based on his close acquaintance with major and minor European 
cultures, his view deconstructed – and broke through – the canonical mythologies that constituted the 
doxa of academic research of his home culture at the time. Having introduced his polysystemic 
perspective to the study of Hebrew literary history, he soon led the way for other scholars around the 
world to embark on similar studies of rising and re-organizing national literatures in the context of 
emerging national cultures (e.g., that of modern Turkey; see Tahir-Gürçağlar 2008). 
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Em sua narração desses períodos históricos do polissistema literário hebraico, 
Even-Zohar analisa a heterogeidade das relações estabelecidas em questão, passando 
pela história das culturas palestina, eslava, alemã, polonesa, latina, russa, austríaca, 
lituana, judaica, iídiche, em intersecção com outras culturas europeias e com a 
estadunidense. Descreve, sobretudo, a interferência e transferência entre os sistemas 
de cultura russo e hebraico. 

 
[...] no polissistema literário hebraico, entre as duas guerras mundiais, 
a literatura traduzida do russo assumiu uma posição central 
inequívoca, enquanto as obras traduzidas do inglês, alemão, polonês e 
outras línguas assumiram uma posição obviamente periférica. Além 
disso, como as principais e mais inovadoras normas de tradução foram 
produzidas por traduções do russo, outras literaturas traduzidas 
aderiram aos modelos e normas elaborados por aquelas traduções. 
(EVEN-ZOHAR, 1990, p. 49) 68 

 
Segundo o teórico, na região onde se funda o Estado de Israel, o repertório russo 

foi assimilado de formas e em momentos distintos no repertório hebraico vernacular e 
“literário”. Também diferiram as formas como um novo repertório dependente do 
repertório russo69 emergiu e se cristalizou nas tendências literárias nacionais e 
traduzidas escritas em hebraico, de prosa e poesia. No que se refere à prática de 
tradução por movimentos de escritores, ela adquiriu um papel de maior destaque na 
renovação do repertório de poesia do que no de prosa. Dentro desse escopo, a aderência 
e a repulsão de certos modelos russos no sistema literário hebraico foram dinâmicas 
entre centros e periferias. Por sua vez, as periferias – tais como canções populares, 
literatura infantil, a escola e as cerimônias públicas, discurso político – continuaram a 
usar os modelos russos quando estes passaram a ser rejeitados pela poesia lírica, de 
posição central. 

Nesse sentido, Even-Zohar nos mostra que investigar a recepção e a 
interferência de literaturas numa determinada região – ou mais amplamente, analisar 
sistemas culturais semióticos interseccionados com outros ainda maiores – nos 
permite compreender dois principais fenômenos. Primeiro, como repertórios agem 

                                                   
68 For instance, in the Hebrew literary polysystem between the two world wars literature translated from 
the Russian assumed an unmistakably central position, while works translated from English, German, 
Polish, and other languages assumed an obviously peripheral one. Moreover, since the major and most 
innovatory translational norms were produced by translations from the Russian, other translated 
literature adhered to the models and norms elaborated by those translations. 
69 A respeito da presença e recepção da literatura russa e de suas traduções no Brasil, ver Da estepe à 
caatinga: o romance russo no Brasil (1887-1936), de Bruno Barretto Gomide (2004; 2012). 
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como um canal de contatos literários. Em segundo lugar, como eles podem assumir 
uma posição crucial dentro de sistemas nacionais que careciam de modelos, 
funcionando, assim, como um fator gerador de novos repertórios, em níveis semióticos 
e linguísticos. Conforme afirmou Gerald Gillespie, teórico estadunidense da área de 
estudos germânicos, em sua resenha publicada na época do lançamento de Polysystem 
Studies (1990), 
 

A teoria do polissistema abrange a formação e alteração de modelos 
dominantes de produção literária, a persistência da heterogeneidade, o 
processo de mudança e até passagens através da “desordem”. O 
objetivo é descrever a dinâmica dos fatores em interação, sejam eles 
principalmente interculturais ou transculturais. A partir da observação 
das estabilidades, tensões e mudança de fronteiras dentro e entre 
sistemas, a teoria do polissistema explica interferências, transferências 
e ajustes na vida de culturas do passado e do presente.70 (GILLESPIE, 
1993, p. 374) 

 
A figura de Itamar Even-Zohar representa para a comunidade pesquisadora 

uma força periférica de resistência ao status quo acadêmico de sua época, pois se 
contrapôs à visão dominante dos círculos de pesquisas que entendiam o formalismo 
russo como sem historicidade e o equiparavam a um estruturalismo sistêmico estático. 
Dedicando-se ao estudo da língua russa e de teorias do formalismo russo (denominado 
também como funcionalismo dinâmico) e do estruturalismo tcheco71, Itamar Even-
Zohar partiu em defesa dessas bases teóricas, a fim de aplicá-las ao seu estudo da 
semiótica da cultura, incorporando análises de traduções literárias. 

Em sua pesquisa, Even-Zohar estrutura as relações envolvidas num sistema 
literário tendo como ponto de partida o esquema de comunicação e linguagem de 
Roman O. Jakobson (1956). Como demonstra sua vasta bibliografia, Jakobson 
adquiriu um status central entre pessoas estudiosas da linguagem, sendo lido e 
estudado em disciplinas diversas, tais como linguística, semiótica e estudos da 

                                                   
70 Polisystem theory encompasses the formation and alteration of dominant models of literary 
production, the persistence of heterogeneity, the process of change, and even passages through 
"disorder". It aspires to describe the dynamics of interactive factors whether these be mainly inter-
cultural or cross-cultural. By observing the stabilities, tensions, and shifting of boundaries within and 
among systems, polysystem theory accounts for interference, transfers, and adjustments in the life of 
cultures past and present. 
71 Representadas especialmente por Yury N. Tynyanov (1894-1943), Boris M. Eikhenbaum (1886-1959), 
Peter G. Bogatyrëv (1893–1971) e Roman O. Jakobson (1896-1982). Even-Zohar sustentou 
veementemente uma distinção entre essas correntes teóricas e o estruturalismo desenvolvido na Escola 
de Genebra, cuja representação maior é Ferdinand de Saussure (1857-1913), no qual predominava uma 
teoria de sistemas estáticos, sincrônica, com uma estrutura homogênea e não-histórica na análise da 
língua. 
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tradução72 (ver figura 4, adiante, na qual se lê INSTITUIÇÃO [contexto]; 
REPERTÓRIO [código]; PRODUTOR [emissor] (“escritor”); [receptor] 
CONSUMIDOR (“leitor”); MERCADO [contato/canal]; e PRODUTO [mensagem]). 
 
 

 
Even-Zohar incorpora o aspecto semiótico à sua pesquisa polissistêmica e 

também emprega o esquema das funções básicas da comunicação verbal de Jakobson, 
transformando-o a favor das trocas literárias individuais e também dos macro-fatores 
envolvidos no funcionamento do sistema literário. A respeito de seu esquema (figura 
473, anterior), Even-Zohar descreve que 

 
[...] essa estrutura não requer hierarquias a priori de importância entre 
os fatores supostos. Basta reconhecer que são as interdependências 
entre esses fatores que lhes permitem funcionar. Assim, um 
CONSUMIDOR pode “consumir” um PRODUTO produzido por um 
PRODUTOR, mas, para que o “produto” (como “texto”) seja gerado, 
um REPERTÓRIO comum deve existir, cuja possibilidade de uso é 
determinada por alguma INSTITUIÇÃO. É preciso que exista um 
MERCADO onde este bem possa ser transmitido. Na descrição dos 
fatores enumerados, não é possível dizer que nenhum deles funcione 
isoladamente, e o tipo de relações que podem ser detectadas percorre 
todos os eixos possíveis do esquema.74 (EVEN-ZOHAR, 1990, p. 34) 

                                                   
72 Na pesquisa “Roman Jakobson and the topic of translation: Reception in academic reference Works”, 
de Elin Sütiste (2008), por exemplo, podemos observar como tais disciplinas assimilam aspectos 
diferentes das ideias de Jakobson sobre tradução, e se relacionam em maior ou menor medida com 
outras idéias sobre linguagem e comunicação. Nos 257 artigos analisados, Sütiste (2008) observa uma 
recorrência de citações ou referências semelhantes, que parecem ter adquirido o status de frases de 
efeito acadêmicas. Por outro lado, a autora identificou um descompasso de trocas de conhecimentos 
interdisciplinares, há divergência em números entre a quantidade de tópicos discutidos sobre tradução 
na semiótica, e sobre semiótica nos estudos da tradução. Os artigos nesta área focam na distinção de 
Jakobson entre os três tipos de tradução – a saber, tradução intralingual, ou reformulação; tradução 
interlingual, ou tradução propriamente dita; a tradução intersemiótica, ou transmutação (JAKOBSON, 
1975, pp. 64-65) –, além de mencionar suas idéias sobre a linguagem e as inter-relações entre as línguas, 
sem enfatizar especificamente a semiótica, que é a base do pensamento do autor (SÜTISTE, 2008, p. 
290). 
73 Fonte: EVEN-ZOHAR, 1990, p. 31. 
74 Moreover, this framework requires no a priori hierarchies of importance between the surmised 
factors. It suffices to recognize that it is the interdependencies between these factors which allow them 
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among these (or any part thereof) may at the same time participate 
in some other whole, yet be governed there by different rules and cor-
related with different factors. It is the laws of the specific "system" 
(the aggregate of activities for which systemicity can be hypothesized) 
which can explain its nature and behavior. Therefore, the "produc-
tion of texts" does not simply equal "the production of anything else," 
the same holding for the rest of the factors involved. Writers, liter-
ary journals, literary criticism (in the restricted sense) are all literary 
factors. And there is no way to determine beforehand for any given 
period what activity among these is "the" literary par excellence. 

2. A Scheme of the Literary System 

I would like to borrow Jakobson's famous scheme of communication 
and language (Jakobson 1980 [1956]; Jakobson 1960: esp. 353-356), 
adapting it to the case of literature. It may then produce the following 
table for the factors involved with the literary (poly)system (Jakobson's 
own terms in brackets): 

INSTITUTION [context] 

REPERTOIRE [code] 

PRODUCER [addresser] 
("writer") 

MARKET [contact/channel] 

PRODUCT [message] 

There is of course no one-to-one correspondence between Jakob-
son's notions and my suggested "replacements," because Jakobson's 
point of departure is the single utterance observed from the point 
of view of its constraints. What he wants to achieve with his scheme 
is a presentation "of the constitutive factors in any speech event, in 
any act of verbal communication" (Jakobson 1960: 353). It is there-
fore that the major difference perhaps lies in my introduction of the 
"institution" where Jakobson has "context," by which he means "the 
CONTEXT referred to ('referent' in another, somewhat ambiguous, 
nomenclature), seizable by the addressee, and either verbal or capable 
of being verbalized" (ibid.). From Jakobson's point of view, the fact 
that the addresser and the addressee may have "a CODE fully, or at 
least partially, common" to both of them (ibid.) is sufficient for an 
understanding of how they may communicate, while the constraints of 
socio-cultural institutions on the nature of this "code" may be consid-
ered marginal, or otherwise said to be implicitly included in the very 
notion of "code." Without some kind of agreement, there is no way to 

[addressee] CONSUMER 
("reader") 

Figura 4 - Um esquema do polissistema literário, segundo Even-Zohar 
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Como o próprio Even-Zohar afirma, seu esquema não é uma correspondência 

direta do esquema de Jakobson. É evidente que há semelhanças entre os dois teóricos, 
especialmente no que Jakobson acreditava sobre que “a linguagem deve ser investigada 
em toda a variedade de suas funções” (JAKOBSON, 196075, p. 353 apud EVEN-
ZOHAR, 1990, p. 32). Entretanto, na opinião de Even-Zohar, uma das maiores 
divergências entre eles seria a relação entre INSTITUIÇÃO (context) e REPERTÓRIO 
(code). 

 
Do ponto de vista de Jakobson, o fato de que o emissor/rementente e 
o destinatário/receptor possam ter “um CÓDIGO completo, ou pelo 
menos parcialmente, comum” para ambos (Jakobson, 1960, p. 353) é 
suficiente para entender como eles podem se comunicar; enquanto as 
limitações das instituições socioculturais sobre a natureza desse 
“código” podem ser consideradas marginais ou, de outra forma, 
implicitamente incluídas na própria noção de “código”. Sem algum tipo 
de acordo, não há como pressupor qualquer código comum e nenhum 
acordo pode ser alcançado exclusivamente de forma individual, ou 
seja, sem a interferência de algumas instituições socioculturais.76 
(EVEN-ZOHAR, 1990, pp. 31-32) 

 
2.2. As noções de sistemas e polissistemas 

 
Em síntese, as teorias sistêmicas entendiam o sistema como um conjunto ou 

ordem de elementos interdependentes no qual o papel específico de cada elemento vem 
determinado por sua relação com outros elementos, isto é, pela função que 
desempenham em determinada rede de relações. 

                                                   
to function in the first place. Thus, a CONSUMER may “consume” a PRODUCT produced by a 
PRODUCER, but in order for the “product” (such as “text”) to be generated, a common REPERTOIRE 
must exist, whose usability is determined by some INSTITUTION. A MARKET must exist where such a 
good can be transmitted. None of the factors enumerated can be described to function in isolation, and 
the kind of relations that may be detected run across all possible axes of the scheme. 
75 Cf. JAKOBSON, R. Linguistics and Poetics. In SEBEOK, Thomas A. (Ed.). Linguistics and Style. 
Cambridge: MIT Press, 1960, pp. 350-377. 
76 From Jakobson’s point of view, the fact that the addresser and the addressee may have “a CODE fully, 
or at least partially, common” to both of them (Jakobson, 1960, p. 353) is sufficient for an understanding 
of how they may communicate, while the constraints of socio-cultural institutions on the nature of this 
“code” may be considered marginal, or otherwise said to be implicitly included in the very notion of 
“code.” Without some kind of agreement, there is no way hypothesize any common code, and no 
agreement can be reached on an exclusively individual basis, i.e., without the interference of some socio-
cultural institutions. Thus my suggested scheme, although it can deal with any individual literary 
exchange as well, is mainly designed to represent the macro-factors involved with the function of the 
literary system. 
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Por sua vez, a noção de sistema na teoria dos polissistemas procura explicar não 
apenas os fenômenos “conhecidos”, mas também possibilita descobrir fenômenos 
“desconhecidos”77 (EVEN-ZOHAR, 1990, p. 10). Ela lida com um sistema aberto, ao 
invés de um sistema previamente estabelecido, procurando reconhecer a historicidade 
em suas manifestações sincrônicas e diacrônicas; “enfatizando, assim, a multiplicidade 
de interseções e, portanto, a maior complexidade da estruturação envolvida”78 (IDEM, 
p. 12). O teórico reconhece que esse tipo de análise será mais limitado em detalhes do 
que uma análise de sistemas fechados; além de abrir mais espaço para “distúrbios”. 
Assim, “a noção de ‘sistêmico’ não é mais erroneamente equiparada à noção de 
‘sistemático’”79 (IDEM). Afinal, para a teoria dos polissistemas, “o termo [system] já é 
um compromisso com o conceito de ‘sistema’ no funcionalismo (dinâmico), isto é, a 
rede de relações que pode ser hipotetizada para um determinado conjunto de 
observáveis assumidos (‘ocorrências’ / ‘fenômenos’)”80 (IDEM, p. 27). 

Anteriormente, o estudo sistemático da cultura e da literatura não envolvia 
análise de traduções. Além disso, as análises de literatura eram realizadas sobre e a 
partir de culturas hegemônicas, com produtos subentendidos como cultura oficial ou, 
até mesmo, “alta cultura”. “[O] (uni-)sistema era identificado exclusivamente com o 
estrato central (isto é, a cultura oficial como manifestada inter alia em linguagem 
padrão, literatura canonizada, padrões de comportamento das classes dominantes)”81 
(EVEN-ZOHAR, 1990, p. 14). Como consequência, 

 
A ideologia de uma cultura oficial como a única aceitável em uma dada 
sociedade resultou em uma coersão cultural massiva que afetou nações 
inteiras por meio de um sistema educacional centralizado, e tornou 
impossível, mesmo para os estudantes de cultura, observar e apreciar 
o papel [role] das tensões dinâmicas que operam dentro da cultura em 
prol de sua manutenção eficiente.82 (EVEN-ZOHAR, 1990, p. 16)  

                                                   
77 Thus, the idea of system has made it possible not only to account adequately for “known” phenomena, 
but also to discover altogether “unknown” ones. 
78 It thus emphasizes the multiplicity of intersections and hence the greater complexity of structuredness 
involved. Also, it stresses that in order for a system to function, uniformity need not be postulated. 
79 Admittedly, since handling an open system is more difficult than handling a closed one, the level of 
exhaustive analysis may be more limited. Perhaps more room will be given to “disorders,” and the notion 
of  “the systemic” will no more be erroneously equated with the notion of “the systematic.” 
80 […] the term is already a commitment to the concept of “system” in (dynamic) functionalism, i.e., the 
network of relations that can be hypothesized for a certain set of assumed observables (“occurrences” / 
“phenomena”). 
81 […] the (uni-) system has been identified with the central stratum exclusively (that is, official culture 
as manifested inter alia in standard language, canonized literature, patterns of behavior of the 
dominating classes). 
82 The ideology of an official culture as the only acceptable one in a given society has resulted in massive 
cultural compulsion affecting whole nations through a centralized educational system and making it 
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A cultura, segundo Even-Zohar, é um sistema heterogêneo83, uma negociação84 
a ser investigada numa estrutura ampla85. Desse modo, aplicar as hipóteses do 
polissistema é reconhecê-las como um “processo regular de mudança de atitude na 
cultura”86. Para isso, há que se adotar a teoria dos polissistemas na sua totalidade: 
“accepting the framework of Polysystem theory means accepting a whole theory, that 
is, a network of interdependent hypotheses, not just a disparate suggestion of ‘ideas’ 
[etc.]” (EVEN-ZOHAR, 1990, p. 4). 

Even-Zohar procura expandir a estrutura conceitual que identifica “literatura” 
como uma classificação de textos e escritores, ou somente com seus produtos textuais, 
“sem perceber a correlação entre repertório e sistema, ou entre produção, 
produtos e consumo; ou dentro de uma estrutura que atribui a noção de “relações” 
apenas a “conexões” (ignorando as desconexões como uma ordem atual)”87 (EVEN-
ZOHAR, 1990, p. 5). A partir dessa ideia, Even-Zohar propõe a seguinte definição para 
“sistema literário”: uma “rede de relações hipotéticas que prevalecem entre certo 
número de atividades chamadas de “literárias”, e consequentemente essas atividades 
em si, observadas por meio dessa rede” (EVEN-ZOHAR, 1990, p. 28)88. Além disso, 
propõe que a pesquisa sobre produtos traduzidos expanda suas margens para outros 
sistemas semióticos, afinal, a “teoria do polissistema não poderia permanecer 
confinada apenas ao caso da literatura”89 (EVEN-ZOHAR, 1990, p. 2). 

Em síntese, cultura, linguagem, sociedade, literatura e tradução são “fenômenos 
semióticos, isto é, padrões de comunicação humana governada por signos”90 (EVEN-

                                                   
impossible even for students of culture to observe and appreciate the role of the dynamic tensions which 
operate within the culture for its efficient maintenance. 
83 Nevertheless, since “culture” is not merely the existence of one system attaching to a homogeneous 
group, but rather a heterogeneous system. (IDEM, p. 182) 
84 “[…] like anything else we know in culture, a negotiation, […]”. (IDEM, p. 3) 
85 “[…] larger framework of culture […]”. (IDEM, p. 1) 
86 Polysystem theory itself recognizes that this is a regular process in attitude change in culture: we do 
not understand or accept anything new except in the context of the old. (IDEM, p. 4) 
87 If Polysystem theory is used as a tool for classifying texts and writers, for instance; or within a 
conceptual framework which identifies "literature" exclusively with its (textual) products and does not 
see the correlation between repertoire and system, or between production, products, and consumption; 
or within a framework which assigns the notion of “relations” to “connections” only (ignoring 
disconnections as a current order)—then Polysystem theory is turned into a partial, feeble, and unhelpful 
kind of theory. 
88 The network of relations that is hypothesized to obtain between a number of activities called “literary,” 
and consequently these activities themselves observed via that network. Or: The complex of activities, 
or any section thereof, for which systemic relations can be hypothesized to support the option of 
considering them “literary.” 
89 Polysystem theory could not remain confined to the case of literature alone. 
90 The idea that semiotic phenomena, i.e., sign-governed human patterns of communication (such as 
culture, language, literature, society), could more adequately be understood and studied if regarded as 



 81 

ZOHAR, 1990, p. 9), e “a integração se torna uma precondição sine qua non para 
uma compreensão adequada de qualquer campo semiótico”91 (IDEM, p. 13, grifo meu). 
Portanto, não é preciso ver com estranhamento o modo como Even-Zohar, bem como 
outras pessoas pesquisadoras inspiradas em sua teoria, marca essa integração entre 
fenômenos semióticos na própria escrita descritiva de suas pesquisas92. Nesse sentido, 
em sua própria escrita, percebemos a imbricação dos sistemas sobre os quais refletia. 

Ao invés de um uni-sistema, as características aberta e heterogênea de 
determinado sistema semiótico definem-no, mais bem, como um polissistema, 

 
[...] um sistema múltiplo, um sistema de vários sistemas que se cruzam 
entre si e se sobrepõem parcialmente, usando diferentes opções 
simultaneamente, mas funcionando como um todo estruturado, cujos 
membros são interdependentes.93 (EVEN-ZOHAR, 1990, p. 11) 

 
Desse modo, investigar polissistemas implica também considerar “ideologias 

sociais e políticas, modelos do mundo e repertório comportamental em geral”94 
(EVEN-ZOHAR, 1990, p. 102). Após definir as bases da teoria dos polissistemas, 
Itamar Even-Zohar a aplica em sua investigação da periferia do polissistema literário 
hebraico, sobretudo no século XIX. A partir disso, descreve as variáveis desse sistema 
intrinsecamente relacionados à suas trajetórias sócio-históricas. Antes de passar à 
descrição dessas variáveis, relacionando-as na análise polissistêmica de histórias em 
quadrinhos, apresenta-se a noção de repertório, também importante nesta tese. 

 
2.3. Modelar mundos possíveis e seu repertório sociocultural 
 
Para Even-Zohar, nenhum código semiótico é capaz de transmitir informação 

sobre a “natureza” em si, como se tivéssemos acesso a alguma de sua verdade inerente. 

                                                   
systems rather than conglomerates of disparate elements has become one of the leading ideas of our 
time in most sciences of man. 
91[…] integration now becomes a precondition, a sine qua non, for an adequate understanding of any 
semiotic field. 
92 The emerging science of literature, and subsequently semiotics, on the other hand, moved quickly 
from the question of “how an activity functions in principle" to the question of “how it functions in 
principle as well as in time.” In other words, a less abstract theoretical model, and a closer descriptive 
one, was postulated. (Idem, p. 87) 
93[…] a semiotic system can be conceived of as a heterogeneous, open structure. It is, therefore, very 
rarely a uni-system but is, necessarily, a polysystem – a multiple system, a system of various systems 
which intersect with each other and partly overlap, using concurrently different options, yet functioning 
as one structured whole, whose members are interdependent. 
94 semiotic systems (social and political ideologies, models of the world, and behavioral repertoire in 
general). (p. 102) 
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Inevitavelmente, o que se transmite são informações sobre como a “natureza” está 
organizada segundo convenções culturais. Assim, quando nos comunicamos, por meio 
de códigos semióticos, transmitimos informações apenas sobre aquilo que vivenciamos 
intersubjetivamente em nosso entorno e não sobre o “real” em essência, ou uma 
“mimese” da realidade. 

Uma análise semiótica da cultura privilegia “os modelos da realidade como o 
produto mais poderoso da ‘literatura’, alcançado, entre outros procedimentos (mas não 
exclusivamente), pela produção de textos”95 (IDEM, p. 44). Por produto, Even-Zohar 
entende “qualquer conjunto de signos realizado (ou realizável), incluindo um 
determinado ‘comportamento’”96 (IDEM, p. 39). Desse modo, 

 
[...] o ‘mundo real’, significando neste contexto condições que são 
observáveis e experimentáveis intersubjetivamente, é substituído, por 
assim dizer, por mundos possíveis, isto é, seleções pré-fabricadas do 
repertório pronto disponível para a cultura.97 (EVEN-ZOHAR, 1990, p. 
208) 

 
Portanto, investigar sobre o repertório disponível em determinada cultura 

adquire grande relevância numa pesquisa em semiótica da cultura. O repertório é 
definido nessa teoria como um conglomerado de leis e elementos (sejam individuais, 
combinados ou em modelos completos) que regem a produção de produtos reais 
(verbais e não-verbais) e é regido pelas relações dos sistemas. O repertório constitui a 
forma como uma cultura pode transmitir informações sobre a realidade98. 

 
Embora algumas dessas leis e elementos pareçam ser universalmente 
válidos desde as primeiras literaturas do mundo, obviamente muitas 
leis e elementos estão sujeitos a condições mutáveis em diferentes 
períodos e culturas. É esse setor local e temporal do repertório que é 
objeto de disputa no sistema literário (ou em qualquer outro sistema 
semiótico).99 (EVEN-ZOHAR, 1990, p. 18)  

                                                   
95[…] a culturological (or semiotic) analysis would tend to emphasize the models of reality as the most 
powerful product of “literature,” achieved, among other procedures (but not necessarily exclusively so), 
by the making of texts. 
96 By “product” […] I mean any performed (or performable) set of signs, i.e., including a given “behavior.” 
97 The “real world,” meaning in this context conditions which are inter-subjectively observable and 
experienceable, is replaced, so to speak, by possible worlds, i.e., prefabricated selections from the ready-
made repertoire available to the culture. 
98“Repertoire” designates the aggregate of rules and materials which govern both the making and use of 
any given product.4”(Even-Zohar, 1990, p. 39). Em outro momento, Even-Zohar explicita que repertório 
é “an aggregate of items governed by system relations […] constitutes how a culture can convey 
information about reality.” (Idem, p. 209). 
99 While some of these laws and elements seem to be universally valid since the world's first literatures, 
clearly a great many laws and elements are subjected to shifting conditions in different periods and 



 83 

Assim, nem a literatura, nem as histórias em quadrinhos, enquanto sistemas, 
podem ser concebidas apenas como um conglomerado de produtos culturais ou 
repertórios. Afinal “[t]extos e repertórios são apenas manifestações parciais da 
literatura [ou de qualquer sistema], manifestações cujo comportamento não pode ser 
explicado por sua própria estrutura”100 (EVEN-ZOHAR, 1990, p. 18).  

 
Sem dúvida, os textos são os produtos mais notavelmente visíveis do 
sistema literário, pelo menos em muitos períodos de sua história. 
Obviamente, para qualquer indivíduo, é o produto final de qualquer 
atividade o que importa: para qualquer consumidor individual, os 
produtos industriais normalmente são o único alvo de interesse, e não 
os fatores que governam a indústria que os produz. No entanto, é claro 
que, para qualquer pessoa interessada em entender a indústria como 
uma atividade complexa, esta última não pode ser exaustivamente 
analisada por seus produtos, mesmo que os produtos possam parecer 
a própria razão de ser de suas operações. No sistema literário, os textos, 
em vez de desempenhar um papel nos processos de canonização, são o 
resultado desses processos. É apenas na função de representantes de 
modelos que os textos constituem um fator ativo nas relações 
sistêmicas.101 (EVEN-ZOHAR, 1990, pp. 18-19) 

 
Em contrapartida, há outros itens que também compõem um repertório 

cultural. Enunciados que referenciam ‘itens da realidade’ são parte do repertório, tais 
como “pessoas e fenômenos naturais, vozes e móveis, gestos e rostos”102 (EVEN-
ZOHAR, 1990, pp. 209-210), ao que Even-Zohar também denomina de repertório de 
realia ou realema103. Fragmentos de narrativas antigas, idiomatismos e alusões, 

                                                   
cultures. It is this local and temporal sector of the repertoire which is the issue of struggle in the literary 
(or any other semiotic) system. 
100 In this approach, then, "literature" cannot be conceived of as either a set of texts, an aggregate of texts 
(which seems to be a more advanced approach), or a repertoire. Texts and repertoire are only partial 
manifestations of literature, manifestations whose behavior cannot be explained by their own structure. 
It is on the level of the literary (poly)system that their behavior is explicable. 
101 No doubt texts are the most conspicuously visible products of the literary system, at least in many 
periods of its history. Obviously, for any individual, it is the ultimate product of any activity that matters: 
for any individual consumer, industrial products normally are the only target of interest rather than the 
factors which govern the industry making the products. Yet it is clear that for anybody interested in 
understanding industry as a complex activity, the latter cannot be exhaustively analyzed by its products, 
even if products may seem the very raison ďetre of its operations. In the literary system, texts, rather 
than playing a role in the processes of canonization, are the outcome of these processes. It is only in their 
function as representatives of models that texts constitute an active factor in systemic relations. 
102 It is therefore apparent that while “items of reality” (such as persons and natural phenomena, voices 
and furniture, gestures and faces) may be “there” in the outside world, in terms of reference to them in 
a verbal utterance they constitute items of cultural repertoire, the repertoire of realia or, in short—for 
the sake of both convenience and transparency – realemes. 
103 A ideia de realema está também presente em outras obras de teóricos de outras nacionalidades, 
tempos e áreas do conhecimento. No artigo “Geografias lésbicas: literatura e gênero”, de Natalia Borges 
Polesso (2018), lemos: “As referencialidades, conforme Bertrand Westphal (2007), colocam-nos diante 
de um conjunto riquíssimo de itens e mentalidades. Chamamos esses itens construídos de realemas. Os 
realemas são realidades não linguísticas formadoras do repertório de elementos que ajudam a construir 
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citações, parábolas e nosso inventário de linguagem cotidiana, entre outros, também 
“constituem o repertório vivo conservado no armazém de nossa cultura” (EVEN-
ZOHAR, 1990, p. 36)104. 

Portanto, uma abordagem semiótica envolvida com a compreensão de um 
sentido sociocultural não entende tais repertórios acessíveis na comunicação diária 
apenas como um estoque neutro. Ao contrário, são eles que proporcionam à sociedade 
a manutenção de seus modelos de realidade que, por sua vez, governam os modelos de 
interação interpessoal. Assim, os repertórios constituem “uma fonte para os tipos de 
habitus105 predominantes nos vários níveis da sociedade, ajudando a preservá-la e 
estabilizá-la”106 (EVEN-ZOHAR, 1990, p. 44). 
 

2.4. A periferia como fator de mudança no sistema 
 
A inserção da periferia no centro da análise e, sobretudo como força de mudança 

nos polissistemas, pode ser entendida como uma oportunidade de democratização 
epistêmica oferecida pelos Estudos da Tradução à Literatura Comparada e à Crítica 
Literária no fim dos anos 1979. Anteriormente, as análises de literatura eram realizadas 
comparativamente entre produtos literários de um mesmo strata. Com a teoria dos 

                                                   
o espaço da narrativa e suas relações intratextuais e intertextuais. Eles se tornam elementos 
significativos na análise, porque estão no espaço como itens da paisagem e na literatura como 
constructos simbólicos, intelectuais, compondo as metáforas do espaço e do ser espacializado. O realema 
existe no espaço enigmático que Roland Barthes menciona, aquele que não é exclusivo do código da 
linguagem, porque no mundo, mas que não pode apenas estar no mundo, porque carece de significação. 
Ou seja, os realemas são compostos também pela relação do sujeito com o mundo, sua experiência.” 
(POLESSO, 2018, p. 16). 
104 All members of any community are at least “indirect” consumers of literary texts. In this capacity we, 
as such members, simply consume a certain quantity of literary fragments, digested and transmitted by 
various agents of culture and made an integral part of daily discourse. Fragments of old narratives, 
idioms and allusions, parables and stock language, all, and many more, constitute the living repertoire 
stored in the warehouse of our culture. 
105 Even-Zohar recorre aqui à noção de habitus de Pierre Bourdieu, que propõe pensar as práticas e as 
representações como produto de um processo de interiorização das estruturas pelos indivíduos 
(biológicos), na forma de disposições, isto é, “condicionamentos associados a uma classe particular de 
condições de existência” (BOURDIEU, 2009, p. 87). Tais sistemas de disposições produzem/compõem 
o habitus, definido como “[...] sistemas de disposições duráveis e transponíveis, estruturas estruturadas 
predispostas a funcionar como estruturas estruturantes, ou seja, como princípios geradores e 
organizadores de práticas e de representações que podem ser objetivamente adaptadas ao seu objetivo 
sem supor a intenção consciente de fins e o domínio expresso das operações necessárias para alcançá-
los, objetivamente “reguladas” e “regulares” sem em nada ser o produto da obediência a algumas regras 
e, sendo tudo isso, coletivamente orquestradas sem ser o produto da ação organizadora de um maestro” 
(BOURDIEU, 2009, p. 87). 
106 But what do they actually do in the socio-cultural sense? Here, too, a semiotic approach would treat 
these fragments not simply as a neutral stock, but as one which helps society maintain its models of 
reality, which in their turn govern the models of interpersonal interaction. They thus constitute a source 
for the kinds of habitus prevailing in the various levels of society, helping to preserve and stabilize it. 
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polissistemas, Itamar Even-Zohar (1990) vai além de marcar como a literatura é só 
mais um dos sistemas da cultura. Também demonstra como o repertório do centro de 
um sistema, uma vez que se encontre petrificado e, portanto, incapaz de reinventar o 
estado das coisas deste polissistema determinado, adentrado por variáveis periféricas, 
por mudanças. Desse modo, a interferência de um sistema por outro, isto é, a 
interferência intersistêmica, ocorre através de periferias. 

 
Em suma, é um objetivo principal, e uma possibilidade viável para a 
teoria dos polissistemas, lidar com as condições particulares sob as 
quais uma determinada literatura pode sofrer interferência de outra 
literatura, o que tem como resultado que propriedades sejam 
transferidas de um polissistema a outro. Por exemplo, se aceitarmos a 
hipótese de que as propriedades periféricas provavelmente penetrarão 
no centro, uma vez que a capacidade do centro (ou seja, o repertório do 
centro) de desempenhar certas funções foi enfraquecida (segunda lei 
de Chklovski), não há sentido em negar que o mesmo princípio também 
opera no nível intersistêmico. Da mesma forma, é a estrutura 
polissistêmica das literaturas envolvidas que pode explicar vários 
processos intricados de interferência. Por exemplo, contrariamente à 
crença comum, a interferência ocorre frequentemente via periferias. 
Quando esse processo é ignorado, simplesmente não há explicação 
para o surgimento e função de novos itens no repertório.107 (EVEN-
ZOHAR, 1990, p. 25) 

 
Interferência não é entendida à semelhança do que teóricos da Literatura 

Comparada denominavam “influência” (EVEN-ZOHAR, 1990, p. 53). Tampouco pode 
ser dissociada da história do sistema, uma vez que a interferência “é parte da existência 
histórica de qualquer sistema cultural”108 (IDEM, p. 54). Partir para a compreensão de 
interferências, numa relação com o contexto histórico e com o estudo da estrutura de 
polissistemas, permite evidenciar os processos e as propriedades que são transferidas 
de um polissistema a outro. Esse é o caminho para compreendermos “para que serve a 
interferência, por que ela surge, quais são suas principais características, como 

                                                   
107 In short, it is a major goal, and a workable possibility for the Polysystem theory, to deal with the 
particular conditions under which a certain literature may be interfered with by another literature, as a 
result of which properties are transferred from one polysystem to another. For instance, if one accepts 
the hypothesis that peripheral properties are likely to penetrate the center once the capacity of the center 
(i.e., the repertoire of the center) to fulfill certain functions has been weakened (Shklovskij’s second law), 
then there is no sense in denying that the very same principle operates on the inter-systemic level as 
well. Similarly, it is the polysystemic structure of the literatures involved which can account for various 
intricate processes of interference. For instance, contrary to common belief, interference often takes 
place via peripheries. When this process is ignored, there is simply no explanation for the appearance 
and function of new items in the repertoire. 
108 Interference cannot be divorced from literary history, since it is part of the historical existence of any 
cultural system. 
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funciona, quando e sob que condições pode surgir, funcionar por tempo longo e entrar 
em declínio?”109 (IDEM, p. 53). 

As preocupações de Itamar Even-Zohar por trás de sua investigação da periferia 
do sistema literário estão intrinsecamente relacionadas à sua trajetória sócio-histórica. 
Nesse sentido, a parte descritiva de sua teoria também serve como um registro da 
interferência intersistêmicas no polissistema literário hebraico, sobretudo no século 
XIX. Pesquisar a periferia, portanto, não diz respeito apenas a uma noção espacial, 
nem a uma “área de influência na qual os grandes centros do capitalismo exercem seu 
poder”110 (MORAÑA, 2014, p. 43), ou uma condição de subordinação e desigualdade 
ante centros hegemônicos. Uma análise polissistêmica envolvendo uma percepção de 
periferias em sistemas e repertórios contempla a heterogeneidade, a narração 
interrelacional de fatos históricos, a criação de uma historiografia “desuniversalizada”, 
entendida histórica e sociologicamente. Investigar periferias é nomear as 
idiossincrasias de povos e culturas periféricas, criadas por eles próprios, que afetam 
todo um sistema. Esses são os referentes que servem aqui como base para se analisar 
sistemas periféricos. Afinal, mudanças, segundo Even-Zohar, vêm da própria periferia. 
 

2.4.1.  Periferias de um polissistema 
 

Em Polysystem Studies (1990), a categoria de periférica ou periférico é atribuída 
a variadas variáveis do sistema. São periféricos povos, pessoas111, posição de autores ou 
autoras112, regiões113, literatura canonizada114; e são periféricos conglomerados 

                                                   
109 […] what is interference for, why does it emerge, what are its main features, how does it work, when 
and under what conditions may it emerge, function for some longer time, and decline? 
110 Definida como el área de influencia en la que los grandes centros del capitalismo ejercen su poder, la 
noción de periferia mantiene, a no dudarlo, ecos dependentistas que ya no parecen adecuados o, al 
menos, suficientes, para representar el multipolar mundo globalizado y las dinâmicas complejas que 
atraviesan en todas direcciones el espacio transnacional de nuestro tiempo. 
111 In Bourdieu’s terms it would be appropriate to recognize that besides its worldly riches (which had so 
strongly tempted the periphery people during the ninth and tenth centuries), France had 
accumulated an immense cultural capital that no emerging entity could afford to ignore. (EVEN-
ZOHAR, 1990, p. 67, grifos nossos) 
112 This politicization of the means of literary existence can explain the peripheral position of certain 
writers who, had they belonged to “the accepted consensus,” could have probably occupied a strong 
central position. This is true of right-wing and communist writers alike. (Idem, p. 172, grifos nossos) 
113 Neither Latin, however, nor the eventually merged system ever gained ground in peripheral 
regions (notably Brittany [Bretagne], still overwhelmingly Gaelic). Other striking parallel cases are 
those of Arabic and Persian. (Idem, p. 80, grifos nossos) 
114 The “classical” historical-comparative study of literature (generally known as “Comparative 
Literature”) has tended to deal with texts rather than models, with individual writers rather than with 
historical mechanisms of literature as a whole, with the center of canonized literature exclusively rather 
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culturais115, pontos de vista116, sistema e repertório117. A periferia, quando e se 
concebida conforme o ponto de vista das “pessoas de cultura”, é uma categoria fora do 
sistema, extra-sistêmica118. É interessante observar que “periferia” é mais descrita do 
que propriamente definida como uma noção por Itamar Even-Zohar. Entretanto, como 
propõe Even-Zohar, a periferia pode estar em vários graus de institucionalização, como 
não pertencente ao establishment e também como anti-establishment119; é ela que 
detém os canais reais de transferência; e é ela que atua sobre a cultura oficial, 
nacional ou estrangeira, por meio da interferência120. 

Conforme desenvolve sua teoria, observa-se que a todo tempo a escrita de Even-
Zohar interpela os princípios da cientificidade literária de seu tempo e propõe 
distanciamentos a eles. A tradução é para Even-Zohar, por exemplo, um dentre os 
vários processos de transferência, entendida, por sua vez, como transformação121. 
Com isso, sua pessoa teórica entende que a tradução não envolve só questões 
linguísticas, da língua, a tradução de enunciados, ou uma escolha individual de pessoas 

                                                   
than with non-canonized strata or even peripherally canonized literature. (Idem, p. 135, grifos 
nossos) 
115 Even when the Slavic system penetrated the Jewish one to a great extent, it seems that this took place 
mostly with the lower strata, such as vernacular, popular (or oral) literature and peripheral cultural 
aggregates. High Jewish culture, mostly through the vehicle of Hebrew, either rejected foreign 
repertoires or was affected by them to a lesser degree, more often than not only through mediation, such 
as the Yiddish vernacular. (Idem, p. 101, grifos nossos) 
116 On the other hand, a non-canonized repertoire, where there is a vital center (i.e., one that generates 
innovations), benefits from the latter by drawing from it new models which have the advantage (from 
the peripheral point of view) of being established enough and therefore acceptable. (Idem, pp. 124-
125, grifos nossos) 
117 The major problem any polysystem has to deal with is how to maintain itself and avoid disintegration. 
As a rule, disintegration is caused, more often than not, by the inability of the system controlling the 
polysystem center to continue fulfilling the socio-cultural functions required. For the canonized culture, 
then, the main problem is how to avoid losing control of the polysystem. If, under the pressure of new 
needs, the central system does not adopt some new repertoire or allow the replacement of some old 
repertoire with a previously non-canonized one (thus allowing some peripheral system to become 
central), the whole polysystem is endangered. It is in the interest of the center to absorb new options 
from whatever source might be available, although for the contemporary occupants of this center this 
must mean their own evacuation from it. Change is therefore hardly carried out completely peacefully. 
But when a polysystem develops a relatively smooth mechanism of continuous adoptions by the center 
of peripheral repertoires, it becomes easier for it to prevent petrification thus coping with new needs 
that may emerge in the community to which it belongs and for which it functions. (EVEN-ZOHAR, 1990, 
p. 124, grifos nossos) 
118 “peripheries have been conceived of (if at all) as categorically extra-systemic, a view which coincides 
of course with the “inside view” of the “people-in-the-culture” (cf. Lotman et al. 1975; Voegelin 1960).” 
(Idem, p. 14). 
119 Meanwhile, the periphery, which may be in various degrees of institutionalization as non- or anti-
establishment, attempts to replace those functions dominating the center (and succeeds, if conditions 
of dynamics [see infra] allow). (Idem, p. 86) 
120 Since the channels of actual transfer may be on the periphery, and hence not “visible” (from the point 
of view of official culture), and since it is often the case that we are confronted with the later, domestic 
results of interference rather than with the initial stages, it seems “natural” not to hypothesize 
interference as a first option for given cases. (Idem, p. 59) 
121 Transfer, in other words, is correlated with transformation. (Idem, p. 20). 
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tradutoras. Mais que isso, a tradução é parte da transferência, envolve procedimentos 
de estratificação de polissistemas, que tendem ora mais ora menos à inovação e ao 
conservadorismo de repertórios122. Tais condicionantes (constraints) do polissistema 
“acabam sendo relevantes para os procedimentos de seleção, manipulação, 
amplificação, exclusão etc., que ocorrem em produtos reais (verbais e não-verbais) 
pertencentes ao polissistema”123 (EVEN-ZOHAR, 1990, p. 15). Portanto, estudar a 
tradução em sua disciplina própria implica compreender e investigar que as relações 
concebidas como obtidas dentro do polissistema não respondem apenas aos processos 
do polissistema, mas também aos procedimentos no nível do repertório e variáveis do 
sistema124. 

Por outro lado, Even-Zohar acreditava que uma das necessidades de se 
desenvolver os Estudos da Tradução residia em “poder lidar de maneira mais adequada 
com os processos e procedimentos reais de interferência.”125 (EVEN-ZOHAR, 1990, 
p. 54). Com isso, quer compreender quais são as condições para que uma e outra 
cultura assimilem o repertório uma da outra. Nesse sentido, é fundamental também 
nesta pesquisa compreender quais são as variáveis da interferência e como elas, em 
geral, atuam nos polissistemas. 
 

2.4.2.  Periferias no polissistema literário 
 
As periferias se materializam de diversas formas. Portanto, cabe à pessoa 

pesquisadora fazer o exercício de reconhecê-las. No caso do polissistema literário, 
Even-Zohar atribui a qualidade periféricos a tipos textuais diversos, tais como poesia 

                                                   
122 As the principle governing the procedures involved in transfer (and stratification of the polysystem 
in general), [...]The primary vs. secondary opposition is that of innovativeness vs.conservatism in the 
repertoire.(Idem, pp. 20-21) 
123 That is to say, the polysystem constraints turn out to be relevant for the procedures of selection, 
manipulation, amplification, deletion, etc., taking place in actual products (verbal as well as non-verbal) 
pertaining to the polysystem. 
124 No entanto, pode-se afirmar que muito se passou e aconteceu no desenvolvimento na disciplina dos 
Estudos da Tradução, traspassando rígidas expectativas da época de seu début. Em Traducción y 
Traductología, de acordo com a teórica espanhola Amparo Hurtado Albir (2001, pp. 125-132), a 
disciplina, embora jovem, conta com diversas abordagens teóricas de investigação, que obviamente não 
são estanques e que compartilham pontos em comuns entre eles. A autora os organiza entre enfoques 
linguísticos; textuais; cognitivos; comunicativos e socioculturais; e filosóficos e hermenêuticos. Desse 
modo, acreditamos que a ideia de transferência proposta por Even-Zohar já alcançou atualmente nos 
Estudos da Tradução a distinção necessária daquela área de pesquisa da qual o autor divergia. 
125 Even fewer have understood the necessity to develop translation studies in order to be able to deal 
more adequately with the actual processes and procedures of interference. 
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popular, poesia infantil, canções de ninar, verso político126 (EVEN-ZOHAR, 
1990, p. 83), textos semiliterários, literatura traduzida, literatura infantil 
(IDEM, pp. 23-25). Isto é, “todos aqueles estratos negligenciados nos estudos literários 
atuais – são objetos de estudo indispensáveis para uma compreensão adequada de 
como e por que as transferências ocorrem, tanto nos sistemas quanto entre eles127 
(IDEM, p. 25). 

A periferia também se manifesta em comportamentos. Segundo Even-Zohar, 
o consumo de textos integrais da literatura por consumidores diretos, e sobretudo por 
consumidores indiretos, sempre foi e continua sendo periférico. Em outras palavras, o 
repertório cultural é, em geral, consumido muito mais por seus fragmentos, realemas, 
do que pelos textos integrais que oferece, tais como o conjunto de obras de uma mesma 
pessoa autora, ou livros completos. A relevância de perceber a potência dos fragmentos 
reside no fato de que são eles que proporcionam à sociedade a manutenção de nossos 
modelos de realidade que governam os modelos de nossa interação interpessoal. Desse 
modo, 

 
[t]odos os membros de qualquer comunidade são, pelo menos, 
consumidores “indiretos” de textos literários. Nesta capacidade, nós, 
como tais membros, simplesmente consumimos uma certa quantidade 
de fragmentos literários, digeridos e transmitidos por vários agentes da 
cultura, e tornados parte integrante do discurso diário.128 (EVEN-
ZOHAR, 1990, p. 36) 

 
2.5. Polissistemas e suas variáveis em funcionamento 
 
Investigar os polissistemas, como proponho nesta pesquisa, significa também 

investigar processos de interferência intrassistêmica (dentro do polissistema brasileiro 

                                                   
126 Verso político é uma forma de versificação privilegiada na poesia folclórica grega, desde a Idade 
Média até os dias de hoje. Também é denominado de decapentassílabo e trata-se de um verso iâmbico 
de quinze sílabas. É o tipo de metrificação mais usada na poesia popular e tradicional desde o período 
bizantino. Portanto, seu nome “político” não reflete a ideia de política compreendida na modernidade; 
significa “civil” ou “cívica”, uma poesia secular com fins de entretenimento não religioso do povo da 
polis, a cidade-estado, segundo Theo Moosburger, em sua dissertação intitulada Tradução comentada 
dos versos 1-609 do épico Bizantino Vasileios Digenis Akritis. Disponível em: 
<https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/91651>. Acesso em: jul. 2020. 
127 […] all those strata neglected in current literary studies – are indispensable objects of study for an 
adequate understanding of how and why transfers occur, within systems as well as among them. 
128 All members of any community are at least “indirect” consumers of literary texts. In this capacity we, 
as such members, simply consume a certain quantity of literary fragments, digested and transmitted by 
various agents of culture and made an integral part of daily discourse. Fragments of old narratives, 
idioms and allusions, parables and stock language, all, and many more, constitute the living repertoire 
stored in the warehouse of our culture. 



 90 

de quadrinhos) e intersistêmica (entre os polissistemas brasileiro e hispano-
americanos de quadrinhos – mais especificamente, o argentino e o equatoriano-
colombiano), cujos produtos que resultam deles são, entre outros, traduções. 

Além dessas correlações, outras variáveis são necessárias à análise desses 
sistemas de sistemas dinâmicos, heterogêneos, estruturados, autônomos e 
interdependentes, “que se cruzam e se sobrepõem parcialmente, usando opções 
diferentes simultaneamente, mas funcionando como um todo estruturado, cujos 
membros são interdependentes”129 (EVEN-ZOHAR, 1990, p. 11). Assim, apresento a 
seguir as variáveis do sistema (a saber, pessoas produtoras, produtos, pessoas 
consumidoras, hábitos de consumo, repertórios, instituições e mercados), propondo 
uma aproximação delas conforme previu Even-Zohar e o polissistema dos quadrinhos. 
 

2.5.1. Relações em polissistemas 
 
2.5.1.1. Intrarrelações (Intra-relations) 
 
As hierarquias do polissistema literário, segundo Even-Zohar, bem como o de 

quadrinhos seriam uma intersecção do sistema social. Nesse sentido, ao mesmo tempo 
que a instituição (literária, das HQs) se comporta como um sistema sociocultural 
semi-independente, obedecendo às suas próprias leis; ela também é reconhecida como 
fator integral do próprio sistema. Portanto, uma análise das intrarrelações de um 
polissistema envolve uma análise sobre as várias instituições em relação dentro de 
determinado polissistema, que ditam gostos e estabelecem normas. No caso do sistema 
literário, Even-Zohar elenca como instituições as editoras, grupos literários, críticas 
literárias (publicadas em revistas, jornais etc.). Por sua vez, no polissistema das 
histórias em quadrinhos, pode-se considerar além dessas, as relações entre 
instituições editoriais (mainstreans e independentes), acadêmicas, e os 
blogs e websites de especialidade, responsáveis por produzirem e publicarem 
virtualmente grande parte dos repertórios sobre HQs atualmente, ocupando o lugar 
da crítica. 

 

                                                   
129 It is, therefore, very rarely a uni-system but is, necessarily, a polysystem—a multiple system, a system 
of various systems which intersect with each other and partly overlap, using concurrently different 
options, yet functioning as one structured whole, whose members are interdependent. 
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2.5.1.2. Interrelações (Inter-relations) 
 
Por sua vez, as interrelações são “as correlações que um sistema mantém com 

sistemas controlados por outras comunidades” (EVEN-ZOHAR, 1990, p. 23)130, que 
partem das mesmas hipóteses estabelecidas para as intrarrelações. Desse modo, um 
agregado de fenômenos que operam em determinada comunidade é um sistema que 
constitui parte de um polissistema maior. Este, por sua vez, é apenas uma variável do 
polissistema maior da “cultura total” da referida comunidade, que organiza e controla 
outras comunidades. 

Entretanto, é importante lembrar que as fronteiras que separam os sistemas 
adjacentes mudam o tempo todo ao longo da história, tanto dentro dos próprios 
sistemas quanto entre eles. Segundo Even-Zohar (1990, p. 24), “as próprias noções de 
‘dentro’ e ‘entre’ não podem ser percebidas nem como estáticas nem garantidas”131. É 
nas interrelações que residem as possibilidades de pesquisa polissistêmica da 
tradução. A partir delas, passa-se a lidar com condições particulares sob as quais 
propriedades são transferidas de um polissistema para outro. 

 
2.5.1.3. O volume do sistema e suas relações de estabilidade e 
instabilidade 
 
Segundo Even-Zohar, a heterogeneidade é uma das condições mestras para que 

determinado sistema sociocultural possa operar sem precisar depender de 
sistemas extrínsecos oriundos de outras comunidades. “[P]ara atender às suas 
necessidades, um sistema realmente se esforça para se valer de um inventário 
crescente de opções alternativas.”132 (EVEN-ZOHAR, 1990, p. 26). Porém, a teoria dos 
polissistemas não prevê o quão grande e heterogêneo o volume de um “estoque 
suficiente” de um sistema precisa ser para funcionar; embora postule que é possível 
falar, num nível descritivo, de um repertório “mínimo”. 

 
Quando um determinado sistema consegue acumular estoque 
suficiente, as chances são boas de que o estoque nacional seja suficiente 

                                                   
130 As for the second case, i.e., the correlations a system maintains with systems controlled by other 
communities, the same hypotheses are valid. 
131 The very notions of “within” and “between” cannot be taken either statically or for granted. 
132[…] in order to fulfill its needs, a system actually strives to avail itself of a growing inventory of 
alternative options. 
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para sua manutenção e perseverança, a menos que as condições 
mudem drasticamente. Caso contrário, as transferências 
intersistêmicas continuam sendo a única solução, ou pelo menos a 
mais decisiva, e são realizadas imediatamente, apesar da resistência.133 
(EVEN-ZOHAR, 1990, p. 26) 

 
Entretanto, o que se entende em nossa contemporaneidade interconectada 

sobre uma cultura não necessariamente precisar depender de outra estrangeira? 
Seria possível imaginar algum sistema cultural no mundo que não dependa em maior 
ou menor medida de outros sistemas extrínsecos? Afinal, os fragmentos indiretos 
perpetuam mundo afora a ponto de serem um elemento não passível de quantificação. 
Já em sua época, Even-Zohar sugeria explicar a noção de interferência refletindo, de 
certo modo, sobre trocas culturais num mundo globalizado. 

 
A própria integração de itens de qualquer natureza em um sistema de 
destino os torna claramente uma ocorrência de interferência. Se os 
estadunidenses compram camisas feitas em Hong Kong, isso não faz 
com que a cultura de Hong Kong interfira na cultura estadunidense. 
Porém, suponhamos que as camisas de Hong Kong sejam diferentes 
das dos Estados Unidos; a princípio, não são imediatamente aceitas, 
mas gradualmente passam a ser totalmente adotadas por eles. Embora 
isso não envolva mudanças no repertório de fábricas de camisas 
estadunidenses, tal repertório teria realmente mudado com essa 
adoção. Certamente, quando os próprios estadunidenses passam a 
produzir camisas a la Hong Kong, não há dúvida de que uma 
interferência notável teria realmente ocorrido.134 (EVEN-ZOHAR, 
1990, p. 63) 

 
Desse modo, acredita-se ser importante não só analisar o polissistema em 

termos de volume mínimo ou de volume suficiente de repertórios e produtos. É preciso 
enfocar como e por que um repertório extrínseco é aceito e permanece por um longo 
período como repertório “oficial” nacional (como no caso da tradução de comics no 

                                                   
133 When a given system has succeeded in accumulating sufficient stock, the chances are good that the 
home inventory will suffice for its maintenance and perseverance, unless conditions drastically change. 
Otherwise, inter-systemic transfers remain the only, or at least the most decisive, solution, and are 
immediately carried out in spite of resistance. 
134 The very integration of items of whatever nature in a target system clearly makes them an occurrence 
of interference. If Americans buy shirts made in Hong Kong, that does not make Hong Kong culture 
interfere with American culture. But suppose Hong Kong shirts are different from the American ones, 
and at first not immediately accepted yet gradually are fully adopted by the Americans. Although that 
would not involve change in the repertoire of American shirt factories, the American repertoire would 
have actually changed by this adoption. Of course, when the Americans themselves would go over to 
producing shirts the Hong Kong way, there is no doubt that a conspicuous interference would indeed 
have taken place. 
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Brasil). Um fator que desafia a recepção de novos repertórios nacionais e de repertórios 
extrínsecos de outras localidades. 

Na teoria dos polissistemas, a estabilidade de um sistema não significa a 
petrificação de seu repertório e, por sua vez, a instabilidade do sistema não significa 
uma constante mudança do repertório. Ao contrário disso, 

 
Um sistema que é incapaz de se manter por um período de tempo e 
frequentemente está à beira do colapso é, do ponto de vista funcional, 
instável; enquanto um sistema em mudança permanente, estável e 
bem controlada pode ser adequadamente considerado estável 
simplesmente porque persiste. São apenas esses sistemas estáveis que 
conseguem sobreviver, enquanto outros simplesmente perecem.135 
(EVEN-ZOHAR, 1990, p. 26) 

 
A estabilidade ou instabilidade do repertório não reflete, ou necessariamente 

gera, estabilidade ou instabilidade do sistema. Uma das formas pelas quais o sistema 
permanece em risco é por meio de mudanças radicais incontroláveis pelos detentores 
de uma posição no sistema, que, historicamente, são as elites. Nas palavras do teórico, 
 

[p]ortanto, “crises” ou “catástrofes” em um polissistema (isto é, 
ocorrências que exigem mudanças radicais, por transferência interna 
ou externa), se puderem ser controladas pelo sistema, são sinais de um 
sistema com vitalidade, e não deteriorado. O sistema pode estar em 
perigo apenas quando a mudança se torna incontrolável e, portanto, 
não administrável. Naturalmente, do ponto de vista dos detentores de 
posição no sistema, em qualquer nível, qualquer mudança que eles não 
possam controlar coloca em risco suas posições, mas não 
necessariamente o sistema como tal.136 (EVEN-ZOHAR, 1990, p. 26) 

 
2.5.1.4. Sistemas, repertórios, produtos e textos 
 
Em momento anterior, pontuei que repertórios e produtos textuais são apenas 

manifestações parciais de determinado sistema. Como acredita Even-Zohar, textos e 
repertórios são o resultado de processos de canonização, e não desempenham por 

                                                   
135 A system which is incapable of maintaining itself over a period of time and is often on the verge of 
collapse is, from the functional point of view, unstable; while a system undergoing permanent, steady, 
and well-controlled change may adequately be considered stable simply because it perseveres. It is only 
such stable systems which manage to survive, while others simply perish. 
136 Therefore, “crises” or “catastrophes” in a polysystem (i.e., occurrences which call for radical change, 
either by internal or external transfer), if they can be controlled by the system, are signs of a vital, rather 
than a degenerate, system. The system may be endangered only when change becomes uncontrollable 
and hence unmanageable. Naturally, from the point of view of position holders in the system, on 
whatever level, any change which they cannot control endangers their positions, but not necessarily the 
system as such. 
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si só um papel nesses processos. “É apenas na função de representantes de modelos 
que os textos constituem um fator ativo nas relações sistêmicas”137 (EVEN-ZOHAR, 
1990, p. 19). Portanto, é preciso distinguir o sistema ao qual o repertório pertence, 
que pode ser central ou periférico, e o repertório, variável na qual a canonicidade 
de um polissistema se manifesta de maneira mais concreta, classificado como 
canonizado ou não-canonizado. Exemplificando com casos de registros da língua, 
Even-Zohar elucida: 

 
[…] as distinções entre “padrão”, “alto”, “vulgar” ou “gíria” na língua 
não são determinadas pelo próprio repertório da língua, mas pelo 
sistema linguístico – isto é, o agregado de fatores que operam na 
sociedade envolvidos com a produção e o consumo de enunciados 
linguísticos. Assim são essas relações sistêmicas que determinam o 
status de certos itens (propriedades, características) em uma 
determinada “língua”. A seleção de um determinado conglomerado de 
características para o consumo de um determinado grupo de status é, 
portanto, estranha ao conglomerado em si. Da mesma forma, o status 
de qualquer repertório literário é determinado pelas relações que 
prevalecem no polissistema.138 (EVEN-ZOHAR, 1990, p. 18) 

 
2.5.1.5. Estratos canonizados e não-canonizados 
 
As noções de repertórios canonizados ou não-canonizados servem à pessoa 

pesquisadora como evidência do conjunto de normas de determinado período, pois 
elas não são, em nenhum nível, características inerentes aos repertórios. Tampouco 
são eufemismos para a literatura, a arte “boa” ou “ruim” de determinado repertório. A 
fim de evitar qualquer interpretação de um estado inerente ao repertório, Even-Zohar 
prioriza o uso de “canonizado” (canonized; canonisé), ao invés de “canônico” 
(canonical, canonique). 

                                                   
137 In the literary system, texts, rather than playing a role in the processes of canonization, are the 
outcome of these processes. It is only in their function as representatives of models that texts constitute 
an active factor in systemic relations. 
138 […] the distinctions between “standard,” “high,” “vulgar,” or “slang” in language are not determined 
by the language repertoire itself, but by the language system – i.e., the aggregate of factors operating in 
society involved with the production and consumption of lingual utterances. It is thus these systemic 
relations that determine the status of certain items (properties, features) in a certain “language.” The 
selection of a certain aggregate of features for the consumption of a certain status group is therefore 
extraneous to that aggregate itself. Similarly, the status of any literary repertoire is determined by the 
relations that obtain in the (poly)system. 
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Itamar Even-Zohar define a noção de canonizado(a)139 como propriedade 
“daquelas normas e obras literárias (ou seja, modelos e textos) que são aceitas como 
legítimas pelos círculos dominantes dentro de uma cultura, e cujos produtos [...] são 
preservados pela comunidade para se tornar parte de seu patrimônio histórico” 
(IDEM). Por sua vez, não-canonizado(a) são “aquelas normas e textos que são 
rejeitados por esses círculos como ilegítimos e cujos produtos são frequentemente 
esquecidos a longo prazo pela comunidade (a menos que mudem de status)”140 (EVEN-
ZOHAR, 1990, p. 15). 

Na dinâmica da canonicidade, isto é, o processo pelo qual um repertório 
passa de não-canonizado a canonizado, é o grupo que governa o polissistema que 
determina a canonicidade de um certo repertório. A fim de manter o controle sobre o 
polissistema, tal grupo se comporta de duas maneiras: ou adere às propriedades 
canonizadas por ele, perpetuando o controle exercido; ou altera o repertório das 
propriedades canonizadas. Porém, se algo nesse processo deprecia o repertório do 
grupo no poder, tal grupo é afastado para a periferia dos canonizados por um outro 
grupo que quer canonizar um repertório diferente e quer também se tornar a cultura 
oficial, dirigindo-se, assim, ao centro do polissistema. Um exemplo desse fenômeno é 
visto no polissistema das HQs com a criação do blog Lady’s Comics, em 2010, e no 
evento organizado por elas no ano seguinte, que passou a questionar a violência e 
misoginia nos repertórios canonizados (como apresento no capítulo 5). Portanto, 
“[c]omo regra, o centro de todo o polissistema é idêntico ao repertório canonizado de 
maior prestígio”141 (IDEM, p. 17). 

 
Obviamente, o repertório canonizado é apoiado por elites 
conservadoras ou inovadoras e, portanto, é condicionado pelos 
padrões culturais que governam o comportamento das elites. Se 
sofisticação e excentricidade (ou o oposto, ou seja, “banalidade” e 
conformismo) são exigidas pela elite para satisfazer seu gosto e 

                                                   
139 Com base no literato e linguista russo Viktor B. Chklóvski (★1893-†1984), “quem parece ter primeiro 
conceitualizado as distinções socioculturais da produção de texto em termos de estratificação 
literária”139 (EVEN-ZOHAR, 1990, p. 15). 
140 In such a view, by “canonized” one means those literary norms and works (i.e., both models and texts) 
which are accepted as legitimate by the dominant circles within a culture and whose conspicuous 
products are preserved by the community to become part of its historical heritage. On the other hand, 
“non-canonized” means those norms and texts which are rejected by these circles as illegitimate and 
whose products are often forgotten in the long run by the community (unless they change their status). 
Canonicity is thus no inherent feature of textual activities on any level: it is no euphemism for “good” 
versus “bad” literature. 
141 As a rule, the center of the whole polysystem is identical with the most prestigious canonized 
repertoire. 
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controlar o centro do sistema cultural, o repertório canonizado adere a 
esses recursos tanto quanto possível.142 (EVEN-ZOHAR, 1990, p. 18) 

 
É nesse sentido que o novo, as novidades, são o meio de persuadir e adquirir 

poder e controle, cuja consequência resulta em posição de destaque e aumento de 
renda, status. Nem o sistema sociocultural literário, nem qualquer outro campo da 
atividade social, se exclui dessa estrutura (EVEN-ZOHAR, 1990, p. 90). E no próprio 
sistema das histórias em quadrinhos criam-se meios de se conformar a novas 
ideologias, participando de sua formulação e propagação. 

 
2.5.1.6. Tipos primários e secundários 
 
Contiguo às dinâmicas do processo de canonização que atua nos repertórios, 

regendo a estratificação de um polissistema, estão em jogo outras duas propriedades, 
as de tipos primários e secundários. Para Even-Zohar (1990, pp. 20-22), o 
enfrentamento entre esses dois tipos é tão decisivo para o funcionamentodo sistema 
quanto a tensão entre estratos altos e estratos baixos. 

 
A oposição entre primário vs. secundário é a da inovação vs. 
conservadorismo no repertório. Quando um repertório é 
estabelecido e todos os modelos pertencentes a ele são construídos em 
total conformidade com o que ele permite, estamos em face de um 
repertório (e sistema) conservador. Cada produto individual 
desse repertório (enunciado, texto) será então altamente previsível e 
qualquer desvio será considerado extravagante. Aos produtos deste 
estado de coisas classifico como “secundários”. Por outro lado, o 
aumento e a reestruturação, de um repertório pela introdução de novos 
elementos, cujo resultado é cada produto ser menos previsível, são 
expressões de um repertório (e sistema) inovador. Os modelos 
oferecidos neste caso são do tipo “primário”: a pré-condição para seu 
funcionamento é a descontinuidade em relação a modelos 
estabelecidos (ou seus elementos). Obviamente, essa é uma noção 
puramente histórica. Não demora muito tempo para que qualquer 
modelo “primário”, uma vez admitido no centro do sistema canonizado 
[sistema central], se torne “secundário”, se perpetuado por tempo 
suficiente.143 (EVEN-ZOHAR, 1990, p. 21, grifos meus)  

                                                   
142 Obviously, canonized repertoire is supported by either conservatory or innovatory elites, and 
therefore is constrained by those cultural patterns which govern the behavior of the latter. If 
sophistication and eccentricity (or the opposite, i.e., “simple-mindedness” and conformism) are 
required by the elite to gratify its taste and control the center of the cultural system, then canonized 
repertoire will adhere to these features as closely as it can. 
143 The primary vs. secondary opposition is that of innovativeness vs. conservatism in the repertoire. 
When a repertoire is established and all derivative models pertaining to it are constructed in full 
accordance with what it allows, we are faced with a conservative repertoire (and system). Every 
individual product (utterance, text) of it will then be highly predictable, and any deviation will be 



 97 

A mudança (the change) é um fator chave para que um modelo primário se 
torne dominante no repertório e, por conseguinte, no polissistema. Quando o 
repertório se perpetua, há uma estabilização de repertório e sistema; porém se 
estabelece um novo conservadorismo. É possível também ocorrer o inverso, quando 
um modelo secundário é manipulado a ponto de ser transformado em primário. 

Todo esse processo de incorporação de repertórios intra e intersistêmicos 
acontece gradualmente e, na maior parte dos casos, segundo Even-Zohar, se dá quando 
um repertório de tipo secundário (canonizados) é renovado incorporando repertórios 
inovadores, vindos da periferia. “[E]mbora uma comunidade possa resistir a 
interferências, mesmo em casos de contatos inevitáveis, ela não pode resistir a elas em 
todos os níveis de seu sistema”144 (EVEN-ZOHAR, 1990, p. 65). 

Sendo assim, a fim de se compreender quando a interferência se torna um fator 
importante num sistema, é preciso também analisar sua dinâmica entre tipos 
primários e secundários, entre repertórios canonizados e não-canonizados. 

 
2.5.2.  Variáveis de um sistema 
 
Ao definir as bases do que é o “sistema literário”, para então descrever suas 

variáveis, Itamar Even-Zohar explicita que o mais relevante é pensar sobre quais 
atividades se poder criar hipóteses de serem governadas por relações sistêmicas de 
natureza “literária”. Com isso, o teórico afirma que “[‘o’] sistema literário não “existe” 
fora das relações que podemos sustentar que operam em função dele e dentro dele”145 
(EVEN-ZOHAR, 1990, p. 28).  

Desse modo, a inclusão ou exclusão de uma ou outra variável do sistema é, mais 
bem, uma questão de adequação teórica, de relevância e de conveniência, defendida 
para cada caso específico, do que uma questão da descrição sistêmica da literatura. 
Sendo assim, toma-se aqui este risco epistêmico consciente de que se reflete e descreve 

                                                   
considered outrageous. Products of such a state I label “secondary.” On the other hand, the 
augmentation and restructuration of a repertoire by the introduction of new elements, as a result of 
which each product is less predictable, are expressions of an innovatory repertoire (and system). The 
models it offers are of the “primary” type: the pre-condition for their functioning is the discontinuity of 
established models (or elements of them). Of course, this is a purely historical notion. It does not take 
long for any “primary” model, once it is admitted into the center of the canonized system, to become 
“secondary,” if perpetuated long enough. 
144 Consequently, although a community can resist interference even in cases of unavoidable contacts, it 
cannot resist it on all levels of its system. 
145 From the point of view of polysystem theory, as described both above and in the previous chapters, 
“THE” literary system does not “exist” outside the relations contended to operate for/in it. 
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sobre variáveis pensadas para um sistema literário; mas que, a partir delas, 
desenvolve-se uma descrição posterior do sistema das histórias em quadrinhos. 

 
2.5.2.1. Pessoas produtoras 
 
Nos estudos literários, convencionou-se relacionar a figura do escritor à figura 

do produtor. Por muito tempo, o escritor foi uma imagem espelhada da compreensão 
do sentido de sua obra, “um artista mal remunerado que é mais ou menos forçado a se 
apresentar no salão real na presença de bêbados barulhentos”146 (EVEN-ZOHAR, 
1990, p. 35). O papel do produtor foi reduzido ao que ele, homem artista, teria a dizer 
sobre o seu produto. Posteriormente, as “intenções” do produtor sobre seu produto 
caíram por terra na tradição de pesquisa histórico-biográfica, afinal elas não eram 
cientificamente confiáveis. Passou-se, então, às triviais “explicações” sobre a gênese de 
um texto, que correlacionava a compreensão de textos com suas características 
“objetivas”. No entanto, conforme surgiam questões de uma ordem superior ao texto, 
os parâmetros de produção retornaram à agenda dos estudos literários. 

Conforme Boris M. Eikhenbaum, precursor da teoria polissistêmica segundo 
Even-Zohar, as forças do sistema são condicionantes e condicionadas, o que nos leva a 
vincular em nossas análises os agentes e os fatores que operam num determinado 
sistema. Não é óbvio o que o produtor produz, pois isso engloba muito mais do que a 
figura de escritores. Nesse sentido, fica evidente como os papéis e as funções de todos 
os agentes se interseccionam nos sistemas. 

 
Obviamente, esses produtores não se limitam a um único papel na rede 
literária, mas podem e são motivados a participar de uma série de 
atividades que, em certos aspectos, podem se tornar parcial ou 
totalmente incompatíveis entre si. Não é apenas “um produtor” que 
encontramos, nem apenas um conjunto de “produtores” individuais; 
mas grupos ou comunidades sociais de pessoas envolvidas na 
produção, organizadas de várias maneiras e, de qualquer forma, 
relacionadas entre si, não menos do que com seus potenciais 
consumidores. Como tal, eles já fazem parte da instituição literária e 
do mercado literário.147 (EVEN-ZOHAR, 1990, p. 35) 

                                                   
146[…] a poorly paid entertainer who is more or less forced to perform in the royal hall in the presence of 
noisy drunkards […]. 
147 Obviously, these producers are not confined to a single role in the literary network, but may, and are 
driven to, participate in a number of activities, which in certain aspects can become partly or wholly 
incompatible with each other. It is not merely “a producer” we encounter, nor just a set of individual 
“producers,” but groups, or social communities, of people engaged in production, organized in a number 
of ways, and at any rate relating to each other no less than to their potential consumers. As such, they 
already constitute part of both the literary institution and the literary market. 
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Na teoria dos polissistemas, há que se reconhecer o poder dentro das relações. 

Um produtor literário, ou pessoas produtoras como opta-se em denomina-las aqui, 
também reivindicam poder, assim como qualquer outra agente política central. A 
pessoa produtora está, portanto, “engajada no discurso do poder modelado a partir de 
um certo repertório aceitável, legitimado” (EVEN-ZOHAR, 1990, p. 35)148. Por 
consequência, não se pode isolá-la de outros discursos de produtoras adjacentes na 
mesma comunidade, como os que apresento adiante. 

 
2.5.2.2. Pessoas tradutoras 
 
Even-Zohar (1990) entende o papel de pessoas tradutoras no polissistema 

dentro desse “conjunto de produtores”. É nesse sentido que surgem críticas à sua 
teoria, como a da austríaca Michaela Wolf (2007, pp. 6-13) e do estadunidense Edwin 
Gentzler (1993, p. 123), pessoas teóricas da recente abordagem denominada Sociologia 
da Tradução (WOLF; FUKARI, 2007). As duas pessoas teóricas acreditam que as 
condições da interação social não estão evidentes no esquema de sistema proposto por 
Even-Zohar, que “falha em integrar seus ‘fatores’ (por exemplo, agentes e instituições) 
na estrutura da teoria polissistêmica, e prefere focar na descrição de relações já 
existentes entre eles” (WOLF, 2007, p. 7)149. Ainda acrescentam que Even-Zohar “falha 
em considerar os agentes operando na base do ‘repertório’” (IDEM, p. 8)150, tal como 
seriam pessoas tradutoras. 

Em contrapartida, em Polysystem Studies, Even-Zohar traz atenção às pessoas 
tradutoras em um dos principais aspectos de sua teoria no que se refere à tradução, 
isto é, nos dois contextos quando trata da posição da literatura traduzida no 
polissistema literário. Quando o produto traduzido ocupa uma posição periférica 
no polissistema em questão, o principal esforço das pessoas tradutoras seria 

 

                                                   
148Such a producer is thus engaged in power discourse modelled [sic] after a certain acceptable, 
legitimized, repertoire. 
149 Even-Zohar thus fails to integrate his “factors” (i.e. agents and institutions) into the framework of 
polysystem theory, and prefers to focus on the description of the existing relationships between them. 
150 Although the notion of repertoire is often linked to grammar or lexicon, it implicitly bears the social, 
cultural, economic or other aspects which generate cultural products, among them translations. Even-
Zohar, however, never discusses these aspects explicitly, and fails to consider the agents operating at the 
base of “repertoire”. 
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[...] concentrar-se em encontrar os melhores modelos secundários 
prontos para o texto em língua estrangeira, e o resultado costuma ser 
uma tradução não adequada ou (como preferiria formular) uma 
discrepância maior entre a equivalência alcançada e a adequação 
postulada.151 (EVEN-ZOHAR, 1990, p. 51) 

 
No outro caso, se refere à tradução ocupando uma posição central no 

polissistema, no qual a tradução participa no processo de criação de modelos 
primários, de renovação de repertórios nacionais. Assim, para Even-Zohar, 

 
[...] a principal preocupação do tradutor aqui não é apenas procurar 
modelos prontos em seu repertório nacional para o qual os textos 
originais [textos-fonte] seriam transferíveis. Em vez disso, ele está 
preparado nesses casos para violar as convenções nacionais. Sob tais 
condições, as chances de a tradução se aproximarem do original [texto-
fonte] em termos de adequação (em outras palavras, uma reprodução 
das relações textuais dominantes do original [texto-fonte]) são maiores 
do que o contrário. É claro que, do ponto de vista da literatura-meta, 
as normas de tradução adotadas podem por um tempo ser muito 
estrangeiras e revolucionárias, e se a nova tendência for derrotada na 
disputa literária, a tradução feita de acordo com suas concepções e 
gostos nunca realmente ganhará terreno. Mas se a nova tendência for 
vitoriosa, o repertório (código) da literatura traduzida poderá ser 
enriquecido e se tornar mais flexível. Períodos de grandes mudanças 
no sistema nacional são, de fato, os únicos quando um tradutor está 
preparado para ir muito além das opções oferecidas a ele por seu 
repertório nacional estabelecido e está disposto a tentar um tratamento 
diferente para a criação de textos.152 (EVEN-ZOHAR, 1990, pp. 50-51, 
grifos meus) 

 
Nesse sentido, as pessoas tradutoras atuam como agentes de mudança na 

criação de normas posteriormente adotadas e incorporadas por todo um grupo em seus 
repertórios. Assim, agem como pessoas produtoras que introduzem produtos 
inovadores e, são, por sua vez, determinantes na instalação de novos repertórios e 

                                                   
151 Naturally, when translated literature occupies a peripheral position, it behaves totally differently. 
Here, the translator’s main effort is to concentrate upon finding the best ready-made secondary models 
for the foreign text, and the result often turns out to be a non-adequate translation or (as I would prefer 
to put it) a greater discrepancy between the equivalence achieved and the adequacy postulated. 
152 […] the translator’s main concern here is not just to look for ready-made models in his home 
repertoire into which the source texts would be transferable. Instead, he is prepared in such cases to 
violate the home conventions. Under such conditions the chances that the translation will be close to the 
original in terms of adequacy (in other words, a reproduction of the dominant textual relations of the 
original) are greater than otherwise. Of course, from the point of view of the target literature the adopted 
translational norms might for a while be too foreign and revolutionary, and if the new trend is defeated 
in the literary struggle, the translation made according to its conceptions and tastes will never really 
gain ground. But if the new trend is victorious, the repertoire (code) of translated literature may be 
enriched and become more flexible. Periods of great change in the home system are in fact the only ones 
when a translator is prepared to go far beyond the options offered to him by his established home 
repertoire and is willing to attempt a different treatment of text making. 
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produtos, traduzidos ou não, no sistema. No polissistema das HQs, um exemplo disso 
é descrito sobre os usos de notas de rodapé e notas de tradução nas HQs traduzidas de 
PowerPaola, ilustrando um aspecto inovador dessas mudanças, como se pode ver 
adiante nas análises do capítulo 5. 

 
2.5.2.3. Pessoas consumidoras, hábitos de consumo e 
legitimação de repertórios 
 
Há duas ideias principais referentes à participação de pessoas consumidoras 

num polissistema. Primeiro, Even-Zohar enfatiza que a participação de consumidores 
se dá enquanto grupo, também designados em nossa tradição cultural como “o 
público”. Assim como pessoas produtoras de repertórios, as consumidoras se movem 
em vários níveis, como participantes ativas das atividades do sistema. Em segundo 
lugar, como mencionamos anteriormente, o consumo direto de repertórios na forma 
de textos integrais é periférico, isto é, os membros de determinada comunidade 
consomem literatura (ou outras expressões artísticas) por outros meios indiretos, por 
exemplo por meio de discursos produzidos cotidianamente em mídias e gêneros 
textuais diversos, tais como apostilas escolares, rádio, cinema, programas televisivos 
etc. No caso das HQs, como vemos mais cotidianamente, isso se daria sobretudo em 
websites e blogs de especialidade, além das redes sociais. Portanto,  

 
[c]onsumidores de literatura, assim como consumidores de música, 
teatro, balé e muitas outras atividades socioculturais 
institucionalizadas, geralmente consomem a função 
sociocultural dos atos envolvidos com a atividade em questão (que 
às vezes assume a forma de um “acontecimento”), ao invés do que é 
denominado como “o produto”.153 (EVEN-ZOHAR, 1990, p. 36, grifos 
meus) 

 
Sendo assim, de nenhum modo pessoas consumidoras devem ser entidades 

entendidas como o fim de qualquer produção cultural, o usuário final para o qual 
repertórios culturais são criados. Tanto produção quanto consumo não se limitam à 
leitura, à escuta de textos (entre outros produtos) e repertórios. Há que se entender o 
consumo como um hábito de consumo (BOURDIEU, 1971; VIALA, 1985; 

                                                   
153“Consumers” of literature (like consumers of music, theater, ballet, and many other institutionalized 
socio-cultural activities) often consume the socio-cultural function of the acts involved with the activity 
in question (sometimes taking the overt shape of a “happening”) rather than what is meant to be “the 
product.” 
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LAFARGE, 1983 apud EVEN-ZOHAR, 1990, p. 37); e o interesse de consumo de 
repertórios culturais como dependente do valor que se credita a eles. O valor das obras, 
bem como a crença nesse valor, é continuamente gerado pelo “campo de produção 
como um sistema de relações objetivas entre agentes ou instituições e o lugar das lutas 
pelo monopólio do poder da consagração” (BOURDIEU, 1977154, p. 7 apud EVEN-
ZOHAR, 1990, p. 38). 

 
2.5.2.4. Instituições 
 
Produção e consumo são variáveis do polissistema governadas por instituições. 

Por “instituição”, Even-Zohar entende um agregado de fatores envolvidos na 
manutenção de um repertório como atividade sociocultural. É composta por 

 
[...] parte dos produtores, “críticos” (em qualquer forma), editoras, 
periódicos, clubes, grupos de escritores, órgãos governamentais (como 
escritórios ministeriais e academias), instituições educacionais 
(escolas de qualquer natureza, incluindo universidades), a mídia de 
massa em todas as suas facetas e muito mais.155 (EVEN-ZOHAR, 1990, 
p. 37) 

 
Entre suas variadas funções no sistema, instituições governam normas vigentes 

(sancionando e rejeitando-as, legitimando e restringindo-as); enumeram e 
repreendem pessoas produtoras; determinam quem será e quais produtos serão 
lembrados por uma comunidade durante um longo período de tempo. Nessa dinâmica, 
dentro de uma instituição, bem como em sua relação com outras várias instituições, há 
enfrentamentos pela dominação, cujo fim é ocupar o centro, tornando-se o 
establishment. Além disso, a instituição literária não é unificada: instituições diversas 
podem operar simultaneamente em diferentes setores do sistema. Assim, quando certo 
grupo de inovadores (forças primárias) chega ao centro, pode haver resistência por 
parte das antigas instituições do centro em deixar de seguir certas normas que não são 
mais aceitas por esse grupo. 
  

                                                   
154Cf. BOURDIEU, P. La production de la croyance, Actes de la recherches en sciences sociales, 
1977, 13, pp. 3-43. 
155 In specific terms, the institution includes at least part of the producers, “critics” (in whatever form), 
publishing houses, periodicals, clubs, groups of writers, government bodies (like ministerial offices and 
academies), educational institutions (schools of whatever level, including universities), the mass media 
in all its facets, and more. 
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2.5.2.5. Mercados 
 
É um conjunto de fatores que servem a uma análise mais detalhada de 

determinado mercado. O mercado é o agregado de fatores envolvidos na venda, na 
compra e na troca de produtos e na promoção de tipos de consumo, ditada pela 
instituição, determinando valores e, também, legitimando o sucesso ou o fracasso de 
produtos. Fazem parte do mercado tanto instituições abertas, tais como livrarias, 
clubes de livros, bibliotecas, feiras de livros, festivais, quanto outras instituições que 
participam da troca semiótica (simbólica), por meio de pessoas produtoras – críticas 
literárias, editoras, professoras– envolvendo as atividades de um sistema. Seus papéis 
podem ou não se sobrepor. 

Assim funciona o mercado: prolifera-se em favor do interesse de determinado 
sistema. Even-Zohar considera o mercado como o espaço sociocultural onde qualquer 
aspecto das atividades do sistema ganha terreno. Sem ele, não há troca. Por sua vez, se 
um mercado é restrito, também são restritas as possibilidades de a atividade do sistema 
avançar como uma atividade sociocultural. O autor especifica sobre o mercado quando 
descreve que a própria instituição escolar, em todos os seus níveis, pode ser vista como 
um agregado do mercado. 

 
Uma escola, por exemplo, é um ramo da “instituição”, em vista de sua 
capacidade de vender o tipo de propriedade que o establishment (isto 
é, a parte central da instituição literária) deseja vender aos estudantes. 
Na verdade, os professores funcionam como agentes de marketing, ou 
seja, publicitários. Os alvos da publicidade que, quer queira quer não, 
se tornam um tipo de consumidor, são os estudantes. As estruturas de 
funcionamento, incluindo os padrões de interação internos, 
disponibilizados pela escola, constituem, na verdade, o stricto sensu do 
mercado. No entanto, todos esses fatores juntos podem, para efeito de 
uma análise mais detalhada, serem vistos como o “mercado”.156 
(EVEN-ZOHAR, 1990, p. 39) 

 
 
 
  

                                                   
156 A regular school, for instance, is a branch of “the institution” in view of its ability to sell the type of 
properties that the dominating establishment (i.e., the central part of the literary institution) wishes to 
sell to students. Teachers actually function as agents of marketing, i.e., marketers. The marketees, who 
willy-nilly become some sort of consumers, are the students. The facilities, including the built-in 
interaction patterns, which are made available by the school, actually constitute the market stridii sensu. 
However, all of these factors together may, for the sake of a closer analysis, be viewed as the “market.” 
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2.5.2.6. Interação entre as variáveis e estraficação do sistema 
 
Não existe troca, compartilhamento ou mercado intrassistêmico ou 

intersistêmico se não há um prévio conhecimento, um acordo, uma prévia negociação 
entre os sistemas em relação num polissistema. Esse é o ponto de partida para se 
identificar as variáveis em interação no sistema, compreendendo suas ações e funções. 
Even-Zohar toma por base a relação entre a idade do sistema e a seleção de 
estratégias de elaboração, adoção e empréstimo estabelecida no sistema literário 
para demonstrar seus modos de funcionamento. Assim, propõe que 

 
[q]uando o sistema é “jovem”, seu repertório pode ser limitado, o que 
lhe confere maior tendência a usar outros sistemas disponíveis (por 
exemplo, outros idiomas, culturas, literaturas). Quando é “antigo”, 
pode ter adquirido um repertório rico e, portanto, é mais provável que 
tente métodos de reciclagem durante períodos de mudança. No 
entanto, mesmo um sistema “antigo” com um repertório “rico” pode 
não ser capaz de mudar dentro de suas próprias opções nacionais se os 
outros fatores prevalentes no sistema impedirem isso.157 (EVEN-
ZOHAR, 1990, p. 40) 

 
Aceitar a estratificação polissistêmica como relevante para o 

comportamento translacional158 estava entre as principais reivindicações de Even-
Zohar. 

 
Pois quando se fala de funções de estratificação, não se entende apenas 
o princípio da hierarquia, mas as consequências específicas de tal 
estrutura para os procedimentos realizados pelos vários produtos nos 
respectivos estratos. Portanto, sustento que apenas a abordagem do 
polissistema, e não a ideia de fusão, respeita a estrutura separada e 
parcialmente autônoma de cada sistema, sem contradizer suas 
relações heterônimas. (EVEN-ZOHAR, 1990, p. 124, grifos nossos)159. 

 

                                                   
157 When the system is “young,” its repertoire may be limited, which renders it more disposed to using 
other available systems (for instance, other languages, cultures, literatures). When it is “old,” it may have 
acquired a rich repertoire, and will thus be more likely to attempt recycling methods during periods of 
change. However, even an “old” system with a “rich” repertoire may not be able to change within its own 
domestic options if the other factors prevailing in the system prevent this. 
158 […] translationality is not only a principle of processing, the results of which are determined by 
the semiotic constraints operating on the systemic/inter-systemic level. It is also a general process, the 
results of which are produced by its own nature. (EVEN-ZOHAR, 1990, p. 77, grifos meus) 
159 For when one speaks of stratification functions, it is not only the principle of hierarchy which is meant, 
but the specific consequences of such a structure for the procedures undertaken by the various products 
within the respective strata. I therefore maintain that only the polysystem approach, and not the idea of 
fusion, respects the separate, partly autonomous structure of each system without thus contradicting its 
heteronomous relations. 
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A estratificação no polissistema tem implicações nas relações entre repertórios 
e produtos nacionais e traduzidos, na prioridade que o estado do sistema da literatura-
meta tem como condicionante do comportamento da tradução, prevalecendo sobre o 
estado do sistema da literatura-fonte. A estratificação resultante de procedimentos 
avaliativos é, portanto, um fator embutido no sistema (EVEN-ZOHAR, 1990, p. 86)160. 
Em outras palavras, os fatores de estratificação são o nível de realização do repertório, 
quando se analisa o contexto de estado de determinado polissistema, tal como Even-
Zohar analisou o literário; isto é, “a disponibilidade de modelos prontos e a 
disponibilidade de dispositivos para inovação e mudança”161 (EVEN-ZOHAR, 1990, p. 
115). 

Outro aspecto relevante na análise polissistêmica é estabelecer constantes 
correlações entre as variáveis de sistema-meta e sistema-fonte. Os princípios de 
seleção do produto traduzido nunca podem ser vistos como “desconectado dos co-
sistemas nacionais da literatura-meta”162 (EVEN-ZOHAR, 1990, p. 46). Assim, isso 
reflete, tanto na forma como textos-fonte são selecionados pela literatura-meta, como 
“na maneira como adotam normas, comportamentos e políticas específicas – em 
resumo, no uso do repertório literário – que resulta de suas relações com os outros co-
sistemas nacionais” (IDEM). Assim, essa teoria propõe focalizar a dimensão social e 
funcional da tradução (um processo comunicativo que se desevolve num contexto 
social e com finalidade determinada). 

 
2.5.3.  A posição do produto traduzido num polissistema 
 
Como dito anteriormente, Even-Zohar entende a noção de polissistema como 

um sistema de sistemas, um todo múltiplo estratificado no qual as relações entre centro 
e periferia envolvem uma série de oposições e negociações. Essas características 
permitem ter como hipótese a existência de mais de um centro e mais de uma periferia. 

                                                   
160 Stratification resulting from evaluative procedures is thus a built-in factor of the system. 
161 All of these, and many more, must be investigated and analyzed in the context of the state of the 
literary polysystem and its stratificational factors, the level of accomplishment of repertoire, that is the 
availability of ready-made models, and the availability of devices for innovation and change. 
162 My argument is that translated works do correlate in at least two ways: (a) in the way their source 
texts are selected by the target literature, the principles of selection never being uncorrelatable with the 
home co-systems of the target literature (to put it in the most cautious way); and (b) in the way they 
adopt specific norms, behaviors, and policies – in short, in their use of the literary repertoire – which 
results from their relations with the other home co-systems. These are not confined to the linguistic level 
only, but are manifest on any selection level as well. Thus, translated literature may possess a repertoire 
of its own, which to a certain extent could even be exclusive to it. 
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Noções estas que se tornam fundamentais para se descrever os papéis das HQs de 
Maitena e PowerPaola traduzidas no polissistema brasileiro de quadrinhos. 

A tradução pode entrar no sistema quando um grupo minoritário passa a 
participar, em diversos graus, do sistema do centro. Assim, o sistema que antes 
negociava suas trocas em torno de interferências intrassistêmicas (entre sistemas 
culturais locais) é substituído por interferências intersistêmicas (entre o sistema local 
e sistemas culturais estrangeiros). É nesse contexto que se pode entender a tradução 
também como um sistema próprio; afinal, “o que costumava ser apenas um sistema 
dentro de um polissistema maior torna-se um (poli)sistema por si só”163 (EVEN-
ZOHAR, 1990, p. 56). Na teoria dos polissistemas, as relações entre se os produtos 
traduzidos se tornam centrais ou periféricos, e se sua posição está conectada a 
repertórios e sistemas inovadores (“primários”) ou conservadores (“secundários”) 
dependem da constelação específica do polissistema em análise. 
 

2.5.3.1. Tradução em posição periférica 
 
Argumentar que um produto traduzido mantém uma posição periférica 

significa dizer que ele “constitui um sistema periférico dentro do polissistema, 
geralmente empregando modelos secundários. Em tal situação, não tem influência 
nos principais processos e é modelado de acordo com normas já estabelecidas 
convencionalmente por um tipo já dominante na literatura-meta.” (EVEN-ZOHAR, 
1990, p. 48). Em casos como este, o produto traduzido se torna um fator importante 
de manutenção de conservadorismos. Embora produtos do sistema local continuem 
desenvolvendo novas normas e modelos, o produto traduzido adere às normas já 
rejeitadas pelo centro recém-estabelecido, e não mais mantém correlações positivas 
com os textos produzidos localmente. Como resultado, não há grandes mudanças no 
polissistema, ou as possíveis mudanças que surgem não são efetuadas por intervenção 
de produtos estrangeiros traduzidos. A respeito do sistema literário, Even-Zohar 
pontua: 

 
Um paradoxo altamente interessante se manifesta aqui: a tradução, 
pela qual novas ideias, itens e características podem ser introduzidas 

                                                   
163 In some cases, especially when the minority group is able to participate (in various degrees) in the 
literature of the majority3, intra-literary interference may be superseded by inter-literary interference. 
As a result, what used to be just a system within a larger polysystem becomes a (poly)system in its own 
right4. 
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em uma literatura, torna-se um meio de preservar o gosto tradicional. 
Essa discrepância entre a literatura central original e a literatura 
traduzida pode ter evoluído de várias maneiras; por exemplo, quando 
a literatura traduzida, depois de assumir uma posição central e inserir 
novos itens, logo perdeu o contato com a literatura nacional original 
que continuou mudando, e assim se tornou um fator de preservação de 
repertório inalterado. Assim, uma literatura que pode ter surgido como 
um tipo revolucionário pode continuar existindo como um petrificado 
système d'antan, muitas vezes protegido fanaticamente pelos agentes 
de modelos secundários contra mudanças ainda que mínimas.164 
(EVEN-ZOHAR, 1990, p. 49) 

 
2.5.3.2. Tradução em posição central 
 
As condições que proporcionam a centralidade da tradução no polissistema são 

opostas às anteriores. Neste caso, o produto traduzido participa ativamente na 
formação do centro do polissistema. Torna-se uma parte integrante das forças 
inovadoras, cuja presença pode ser percebida como concomitante aos principais 
eventos da história do sistema. Assim, não há nenhuma distinção óbvia entre produtos 
“originais” (nacionais) e “traduzidos”. Por sua vez, são grandes as chances de que as 
pessoas produtoras desses produtos traduzidos pertençam à vanguarda. A tradução 
torna-se um meio de elaboração de novos repertórios, seguindo e criando novos 
modelos do sistema. 

 
Através de obras estrangeiras, características (princípios e elementos) 
que não existiam antes na literatura nacional [sistema-meta] são 
introduzidas nela. Isso inclui possivelmente não apenas novos modelos 
de realidade para substituir os antigos e estabelecidos, que não são 
mais eficazes; mas também uma série de outros elementos, como uma 
nova linguagem (poética) ou padrões e técnicas de composição. É claro 
que os próprios princípios de seleção das obras a serem traduzidas são 
determinados pela situação que rege o polissistema (nacional, local): 
os textos são escolhidos de acordo com a compatibilidade com as novas 
abordagens e com o papel supostamente inovador que eles podem 
assumir dentro da literatura-meta.165 (EVEN-ZOHAR, 1990, p. 47)  

                                                   
164 A highly interesting paradox manifests itself here: translation, by which new ideas, items, 
characteristics can be introduced into a literature, becomes a means to preserve traditional taste. This 
discrepancy between the original central literature and the translated literature may have evolved in a 
variety of ways, for instance, when translated literature, after having assumed a central position and 
inserted new items, soon lost contact with the original home literature which went on changing, and 
thereby became a factor of preservation of unchanged repertoire. Thus, a literature that might have 
emerged as a revolutionary type may go on existing as an ossified système d'antan, often fanatically 
guarded by the agents of secondary models against even minor changes. 
165 Through the foreign works, features (both principles and elements) are introduced into the home 
literature which did not exist there before. These include possibly not only new models of reality to 
replace the old and established ones that are no longer effective, but a whole range of other features as 
well, such as a new (poetic) language, or compositional patterns and techniques. It is clear that the very 



 108 

Even-Zohar sugere três condições que proporcionam a posição central de 
produtos traduzidos num sistema literário – que se aplica ao sistema dos quadrinhos: 

 
(a) “quando um polissistema ainda não está consolidado, ou seja, quando uma 

literatura é ‘jovem’, em processo de elaboração” (EVEN-ZOHAR, 1990, p. 
47) 

 
Aqui, o produto traduzido atende às necessidades de um sistema mais jovem. 

Tendo em vista que um jovem sistema não é capaz de nascer e imediatamente criar e 
difundir uma gama de textos de diversos tipos conhecidos por suas pessoas produtoras, 
esse sitema passa a se beneficiar da experiência de outras literaturas. Desse modo, o 
produto traduzido se torna um dos sistemas mais importantes. A linguagem recém-
fundada ou reformada é colocada em uso para o maior número possível de tipos, a fim 
de se tornar útil como a linguagem do sistema para seu público emergente. 

 
(b) “quando uma literatura é ‘periférica’ (dentro de um grande grupo de 

literaturas correlatas), ou ‘fraca’1, ou ambas” (EVEN-ZOHAR, 1990, p. 47) 
 
Esse caso se refere aos sistemas cujos produtos locais (nacionais) que estão 

relativamente consolidados, porém há hierarquias entre tipos mais e menos 
consolidados. Os primeiros se apresentam como indispensáveis, enquanto os segundos 
detêm delimitados recursos, aderindo à uma posição periférica em relação aos 
produtos maiores adjacentes. Diante da existência de produtos “menos necessários”, o 
produto traduzido surge para preencher essa falta, total ou parcialmente. É preciso 
recordar que a alternância de hierarquias nesses sistemas estratificados entre posições 
centrais e periféricas é dinâmica, de modo que há condições e contextos nos quais 
sistemas periféricos chegam à posição central do sistema. 

 
Como as literaturas periféricas no Hemisfério Ocidental tendem a ser, 
na maioria das vezes, idênticas às literaturas de nações menores, por 
mais desagradável que essa ideia possa nos parecer, não temos escolha 
a não ser admitir que dentro de um grupo de literaturas nacionais 
relacionáveis, tais como as literaturas da Europa, relações hierárquicas 
foram estabelecidas desde o início dessas literaturas. Dentro deste 

                                                   
principles of selecting the works to be translated are determined by the situation governing the (home) 
polysystem: the texts are chosen according to their compatibility with the new approaches and the 
supposedly innovatory role they may assume within the target literature. 
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(macro-)polissistema, algumas literaturas assumiram posições 
periféricas, o que significa apenas que muitas vezes foram modeladas 
em grande parte por uma literatura exterior. Para essas literaturas, a 
literatura traduzida não é apenas um canal principal através do qual o 
repertório da moda é trazido para o sistema local, mas também uma 
fonte de reorganização e fornecimento de alternativas. Assim, 
enquanto as literaturas mais ricas ou mais fortes podem ter a opção de 
adotar novidades de alguma periferia dentro de suas fronteiras 
nacionais, as literaturas “fracas”, nessas situações, geralmente 
dependem exclusivamente da importação.166 (EVEN-ZOHAR, 1990, p. 
48) 

 
(c) “quando houver momentos de mudança decisivas, crises ou vácuos literários 

em uma literatura”167 (EVEN-ZOHAR, 1990, p. 47) 
 
É evidente que a dinâmica do polissistema perpassa momentos históricos 

diversos e cria modelos variados ao longo de sua existência. Uns momentos são mais 
decisivos que outros, e mais aceitáveis do que outros para as gerações posteriores, mais 
jovens. Além disso, estamos conscientes de que “nem todos os polissistemas são 
estruturados da mesma maneira, e as culturas diferem significativamente”168 (IDEM, 
p. 50). Entretanto, Even-Zohar observa uma regularidade para a adoção de produtos 
estrangeiros em momentos sensíveis, como em tempos de crises, guerras, processos de 
colonização. Em síntese, uma tradução pode assumir uma posição central quando há 
um “vácuo” no estoque nacional, produzido pela dominação, no qual nenhum item 
local é considerado aceitável na região colonizada. Diante desse “vácuo”, de uma 
estratégia de manipulação, a infiltração de modelos estrangeiros é “facilitada”, forjada. 
Assim, o sistema nacional sofre longos períodos de constante empobrecimento e tarda 
em chegar a um “ponto de virada” a partir da ação de produtos e repertórios locais. 

                                                   
166 Since peripheral literatures in the Western Hemisphere tend more often than not to be identical with 
the literatures of smaller nations, as unpalatable as this idea may seem to us, we have no choice but to 
admit that within a group of relatable national literatures, such as the literatures of Europe, hierarchical 
relations have been established since the very beginnings of these literatures. Within this 
(macro-)polysystem some literatures have taken peripheral positions, which is only to say that they were 
often modeled to a large extent upon an exterior literature. For such literatures, translated literature is 
not only a major channel through which fashionable repertoire is brought home, but also a source of 
reshuffling and supplying alternatives. Thus, whereas richer or stronger literatures may have the option 
to adopt novelties from some periphery within their indigenous borders, “weak” literatures in such 
situations often depend on import alone. 
167 (a) when a polysystem has not yet been crystallized, that is to say, when a literature is “young,” in the 
process of being established; (b) when a literature is either “peripheral” (within a large group of 
correlated literatures) or “weak,”1 or both; and (c) when there are turning points, crises, or literary 
vacuums in a literature. 
168 Moreover, not all polysystems are structured in the same way, and cultures do differ significantly. 
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Sob o ponto de vista do colonizador, poderíamos recuperar o exemplo de Even-
Zohar sobre os sistemas culturais francês e anglo-americano: 

 
[...] é claro que o sistema cultural francês, incluindo a literatura 
francesa naturalmente, é muito mais rígido do que a maioria dos outros 
sistemas. Isso, combinado com a longa posição central tradicional da 
literatura francesa no contexto europeu (ou no macropolissistema 
europeu), fez com que a literatura traduzida em francês assumisse uma 
posição extremamente periférica. O estado da literatura anglo-
americana é comparável, enquanto a russa, a alemã ou a escandinava 
parecem mostrar diferentes padrões de comportamento a esse 
respeito.169 (EVEN-ZOHAR, 1990, p. 50) 

 
Por outro lado, há que de considerar o ponto de vista de produtores de culturas 

colonizadas, sob dominância de outro(s) país(es) que os submetem aos sistemas 
culturais do dominante. A literatura dominante é dotada de prestígio, porém a posição 
dominante não resulta necessariamente desse prestígio, que vem como resultado de 
estratégias de dominância e manipulação. A literatura (entre outros produtos sistemas 
culturais) é um meio “inevitável” de uma potência colonial impor sua linguagem, 
língua, modelos, tipos, textos, comportamento a uma comunidade a ela subjugada. 

 
As potências coloniais ou imperialistas nem sempre parecem ter o 
mesmo interesse em inculcar suas culturas nos povos subjulgados, mas 
os resultados podem eventualmente ser quase os mesmos. Os 
respectivos comportamentos da França e da Inglaterra em relação a 
esta questão têm sido diferentes. No entanto, o inglês conseguiu criar 
raízes em países como Índia, Iraque ou África quase tanto quanto o 
francês no norte da África, no Líbano e na Indochina. 
O domínio do poder do tipo imperialista força assim os contatos em um 
sistema e pode, portanto, gerar interferência, apesar da resistência do 
sistema. No entanto, nos casos em que o sistema-meta ainda não está 
estabelecido – ou em crise – ele pode não desenvolver nenhum 
mecanismo de rejeição. Tal mecanismo pode, no entanto, se 
desenvolver em um estágio posterior, quando muitos repertoremas 
supostamente apropriados acabam sendo meramente temporários.170 
(EVEN-ZOHAR, 1990, pp. 68-69)  

                                                   
169 For instance, it is clear that the French cultural system, French literature naturally included, is much 
more rigid than most other systems. This, combined with the long traditional central position of French 
literature within the European context (or within the European macro-polysystem), has caused French 
translated literature to assume an extremely peripheral position. The state of Anglo-American literature 
is comparable, while Russian, German, or Scandinavian would seem to show different patterns of 
behavior in this respect. 
170 Colonial or imperialist powers do not always seem to have the same interest in inculcating their 
cultures in the subject people, but the results may eventually be almost the same. The respective 
behaviors of France and England vis-à-vis this question have been dissimilar. Yet English has succeeded 
in taking root in such countries as India, Iraq, or black Africa almost as fully as French has in Northern 
Africa, Lebanon, and Indo-China.Power dominance of the imperialistic kind thus forces contacts on a 
system and may therefore engender interference in spite of the system's resistance. Yet in cases when 
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2.6. Novas variáveis: os repertórios virtuais e a ordem patriarcal 
de gênero 

 
Indubitavelmente, a maior contribuição da teoria dos polissistemas para os 

Estudos da Tradução e, por sua vez, para o conhecimento de outras áreas de 
investigação sobre o poder de processos e produtos da tradução, é descortinar um 
fenômeno cuja natureza e fronteiras não lhe são intrínsecas nem evidentes. Ao 
contrário, trata-se de uma prática social dependente das relações estabelecidas dentro 
do sistema cultural que se pesquisa. O seu status sócio-sistêmico depende de sua 
posição no polissistema, assim como a posição do produto traduzido. E “mesmo a 
questão do que é uma obra traduzida não pode ser respondida a priori em termos de 
um estado idealizado a-histórico e fora do contexto: deve ser determinada com base 
nas operações que governam o polissistema”171 (EVEN-ZOHAR, 1990, p. 51). 

A pesquisa polissistêmica não se restringe somente ao nível linguístico ou ao 
nível historiográfico; ou ao nível verbal, em detrimento do não-verbal. Ao contrário, 
ela se expande a qualquer nível de seleção de interesse do sistema estudado em 
questão, disponíveis nas culturas, nos sistemas semióticos das culturas, nas quais a 
linguagem é veículo de expressão (IDEM, p. 120). É certo que uma análise deste porte 
em nossa contemporaneidade demanda acréscimos e renovações de variáveis. 

Há no mínimo vinte anos, a noção de virtual não diz respeito somente à língua, 
em oposição à fala, como previu Saussure. Virtual tampouco existe somente enquanto 
efeito de uma representação ou simulação feita por programação computacional, 
deslocado de qualquer afetação de produtores nos meios de produção e consumo de 
produtos artísticos. Nesse sentido, incorporo duas outras variáveis, necessárias às 
análises das HQs traduzidas de quadrinistas hispano-americanas, sobretudo Maitena 
e PowerPaola, no polissistema brasileiro de HQs (desenvolvidas sobretudo nos 
capítulos 3 e 5). Primeiro, se expande a noção de repertórios para contemplar os 
repertórios virtuais. Em segundo lugar, procura-se historicizar o papel de mulheres no 
polissistema dos quadrinhos, no qual elas também são submetidas à ordem patriarcal 
de gênero. 

                                                   
the target system is not yet established—or in crisis—it might not develop any rejecting mechanism. Such 
a mechanism may, however, evolve at a later stage, when many supposedly appropriated repertoremes 
turn out to have been merely temporary ones. 
171 And even the question of what is a translated work cannot be answered a priori in terms of an a-
historical out-of-context idealized state: it must be determined on the grounds of the operations 
governing the polysystem. 
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Entende-se compor o polissistema das HQs como repertórios tanto os produtos 
teóricos sobre HQs e tradução de HQs, fornecidos pelo sistema acadêmico (aos quais 
fiz referência no capítulo 1, por exemplo); quanto blogs e websites de especialidade 
sobre e de HQs. Como um conjunto, esses repertórios moldam as realidades sobre as 
trocas desses produtos culturais. Os repertórios virtuais, aos quais também se pode 
incorporar as redes sociais e vídeos disponíveis na plataforma Youtube, têm ganhado 
mais força em nossa contemporaneidade como um suporte usado por pessoas 
produtoras quadrinistas e críticas. Assim, no próximo capítulo 3, descrevo a coleta do 
corpus de análise das HQs criadas por quadrinistas hispano-americanas mais 
publicadas no Brasil a partir do Universo HQ, website que conserva um dos bancos de 
dados mais antigos sobre o polissistema brasileiro de HQs. 

Nas análises também estão em jogo as posições de alternância dos objetos de 
pesquisa entre periferias e centros. Pressupõem-se que as traduções do espanhol 
ocupariam quase que estagnadamente posições periféricas no sistema, conforme 
indicam as narrativas sobre as quantificações de mercado (MARQUES DE MELO, 
1971; RAMOS, 2008; ASSIS, 2020). Além disso, os repertórios acadêmicos e 
especializados indicam haver trocas culturais diminutas entre os polissistemas 
brasileiro e hispano-americanos. 

Por outro lado, traduções têm sido entendidas como centrais no 
desenvolvimento do polissistema, conforme sugerem pesquisas172 anteriores que 
analisam a posição de HQs traduzidas na formação do polissistema brasileiro de HQs. 
Segundo Kátia Hanna (2015, p. 55), “[n]o Brasil, a tradução esteve no centro do sistema 
de quadrinhos desde a sua origem, sendo responsável pela introdução de novos 
modelos, pela elaboração de repertórios e pela inserção de princípios e elementos 
inéditos”. Com as importações de HQs dos Estados Unidos (de revistinhas de 
quadrinhos, tiras e tiras cômicas), as “traduções encontravam-se em posição central, 
então, por se tratar ainda de uma produção jovem e em processo de formação” 
(ALMEIDA, 2012, p. 14). A partir dos anos 1980, “[h]avendo um vácuo no mercado a 
ser preenchido, investiu-se na tradução de romances gráficos, estando títulos como 

                                                   
172 Algumas pesquisas brasileiras que aplicam a teoria dos polissistemas em análises de HQs são: 
Quadrinhos no Rio Grande do Sul: um momento decisivo. O humor gráfico em debate & as produções 
de Sampaulo, Santiago e Edgar Vasques na formação de um polissistema, de Vinicius da Silva 
Rodrigues (2019). Especificamente sobre tradução de HQs, ver Do gibi ao livro: as traduções de 
Watchmen no Brasil, de Katia R. V. Hanna (2015); “Tradução e formação do mercado editorial dos 
quadrinhos no Brasil”, de Dennys Silva-Reis (2012); “Histórias em Quadrinhos, Mercado e Literatura: 
Analisando o Caso de Sandman, de Maiara Alvim de Almeida (2012); e A tradução de imagens e 
palavras nas histórias em quadrinhos de Asterix, de Adriano Clayton Silva (2015). 
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Watchmen e Sandman entre os primeiros” (ALMEIDA, 2012, p. 14). Nesse sentido, 
“[d]efende-se a ideia que as histórias em quadrinhos constituem seu próprio sistema e 
que no Brasil as traduções ocupam o centro do sistema, sendo responsáveis pela 
introdução de novos modelos de narrativas gráficas” (HANNA, 2015, resumo). 

Entretanto, todas essas hipóteses sobre a centralidade da tradução têm sido 
aplicadas a partir de pressupostos comuns de “universalidade” do sistema, isto é, 
analisando o papel das traduções do inglês para o português, as formas como esses 
produtos estadunidenses moldaram a construção das HQs brasileiras, e 
desconsiderando possíveis alternativas oferecidas por produções e traduções 
realizadas por mulheres. Tendo isto em conta, é imprescindível considerar identidades 
de gênero como uma variável do sistema, a fim de analisá-lo mais criticamente. É essa 
variável que proporcionará caminhos alternativos de análise para objetos de pesquisa 
pressupostamente fadados a permanecer na periferia do sistema “universal”. 

A complexidade de se definir mulher/mulheres é por si só movediça e marcada 
ao longo da história a depender das vertentes teórico-analíticas (tais como feminismo 
marxista, feminismo pós-moderno, entre outros) e epistemologias (tais como 
feminismo negro, feminismo descolonial, transfeminismo, entre outras). Como 
acredita a socióloga brasileira Heleieth I. B. Saffioti, em Gênero, patriarcado e 
violência (2004), 

 
[c]ada feminista enfatiza determinado aspecto do gênero, havendo um 
campo, ainda que limitado, de consenso: o gênero é a construção social 
do masculino e do feminino. O conceito de gênero não explica, 
necessariamente, desigualdades entre homens e mulheres. Muitas 
vezes, a hierarquia é apenas presumida. (SAFFIOTI, 2004, p. 45) 

 
Por entender que “quem lida com gênero de uma perspectiva feminista contesta 

a dominação-exploração masculina” (SAFFIOTI, 2004, p. 113), a autora procura 
marcar as hierarquias dentro da categoria de gênero, relacionando-a ao fenômeno do 
patriarcado ou, como define, à ordem patriarcal de gênero. Saffioti acredita ser 
importante não se “reduzir o patriarcado a um mero adjetivo de uma ideologia” (IDEM, 
p. 102), nem o nominar de outras formas, como “dominação masculina” (BOURDIEU, 
2012 [1998]), o que apaga deste fenômeno social o caráter histórico do patriarcado. 

Concretizado sob valores de dominação-exploração e visando exercer controle, 
a base do patriarcado envolve questões de discriminação salarial, segregação 
ocupacional, marginalização de importantes papéis econômicos e político-
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deliberativos, controle de sexualidades, e controle da capacidade reprodutiva. Todas 
essas questões afetam, em diferentes medidas, as posições centrais e/ou periféricas 
ocupadas por mulheres no polissistema dos quadrinhos. O tratamento dado às 
traduções de Maitena é diferenciado em repertórios teóricos e especializados em 
relação ao de Quino. O mesmo vale para as HQs traduzidas de Liniers e PowerPaola. 
Afinal, “[p]atriarcado diz respeito à ordem de gênero, mas também se expande por todo 
o corpo social”, por meio do controle “perpassa todas as áreas da convivência social” 
(SAFFIOTI, 2004, p. 122). Portanto, entende-se aqui que a dinâmica de dominação-
exploração patriarcal é intrínseca às trocas culturais intersistêmicas. 
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ENTRECAMINOS 
 

Possivelmente, foram necessários três anos, 
oito meses e alguns dias de espera para Alvaro de 
Moya (organizador de Shazam!, em 1970) obter seu 
Gibi Mensal no 34, formato 19 x 27,5 cm (figura 5173, 
lateral). Em outubro de 1943, a edição custava Cr$ 
1,50174 e era publicada pela editora carioca Rio Gráfica 
Editora-RGE (1953-1986) – que posteriormente 
passou a pertencer às Organizações Globo. Ainda, foi 
preciso mais quinze anos para Moya ter em suas mãos 
a revistinha traduzida Capitão Marvel Magazine 
(figura 6175, lateral) no Brasil, exclusivamente do 
Captain Marvel, também publicada pela RGE, da 
primeira edição em 1955 à 103a edição em 1968. 

Ao passo que, para mim, levou em média três 
horas para ter acesso a essa informação paratextual 
sobre esses gibis. Na internet, acessei a base de dados 
http://dc.fandom.com/, que me conduziu ao livro 
Fawcett Companion: The Best of FCA (Fawcett 
Collectors of America), de Paul C. Hamerlinck (2001), 
e aos websites de especialidade brasileiros sobre 
quadrinhos Guia dos quadrinhos, Omelete, Guia 
RGE, além do sebo online Estante Virtual176. Para 
comprar a revistinha Whiz Comics #2 de 1940 hoje177 
nos Estados Unidos, custaria em torno de quatro mil 

dólares.  

                                                   
173 Fonte: Guia dos quadrinhos / RGE, 1934. 
174 O cruzeiro (Cr$) foi uma moeda brasileira usada entre 1°/11/1942 e 12/02/1967. Disponível em: 
<www.debit.com.br/moedas.php>. Acesso em: 4 jan. 2020. 
175 Fonte: Guia dos quadrinhos / RGE, 1955. Segundo esse site, a revista inicialmente batizada de Capitão 
Marvel Magazine, teve o nome encurtado para Capitão Marvel a partir da revista n° 95. Disponível em: 
<www.guiadosquadrinhos.com/capas/capitao-marvel-magazine/ca002102>. Acesso em: 31 mar. 
2020. 
176 Cf.: http://www.guiadosquadrinhos.com/capas/capitao-marvel-magazine/ca002102; 
https://www.omelete.com.br/quadrinhos; http://guiaebal.com/guia_rge.html; e 
https://www.estantevirtual.com.br/ 
177 MANTADROP. Whiz Comics #4 (#3) - Cgc 5.5 Fn- -Fawcett 1940- Captain Marvel!! 

 

 

Figura 5 - Gibi Mensal n° 34 

Figura 6 - Capitão Marvel 
Magazine n° 1 
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CAPÍTULO 3 – Repertórios virtuais: catalisadores dos polissistemas das 
HQs 

 
Para quem sente falta de saber mais sobre a experiência de Moya, Vergueiro e 

Bibe Luyten nos seus respectivos livros, como se tornaram leitoras e as formas como 
tiveram acesso às HQs, o livro Os pioneiros no estudo de quadrinhos no Brasil, 
organizado por Waldomiro Vergueiro, Paulo Ramos e Nobu Chinen (2013) preenche 
essa lacuna. É interessante como o livro mostra a dificuldade dessas pessoas autoras 
de terem acesso a HQs em sua juventude, se comparado à nossa contemporaneidade. 

Nunca foi tão acessível se informar sobre HQs, comprá-las, lê-las, consumi-las. 
Por meio de conteúdos disponíveis na internet, facilitou-se consideravelmente as 
formas de se trabalhar com HQs, tendo acesso a biografias pessoais e profissionais de 
pessoas autoras, quadrinistas, roteiristas, desenhistas, editoras, coloristas, capistas, 
letreiristas, revisoras, tradutoras, entre outras profissionais envolvidas na publicação 
de revistas e livros de HQs. Facilitou-se também manter conversas entre pessoas 
pesquisadoras pelas redes sociais (Facebook, Twitter etc.), organizar e participar de 
eventos, além de se encontrarem pesquisas acadêmicas sobre tema afins. 

O uso da internet como fonte de dados em trabalhos acadêmicos tem se tornado 
uma constante desde o início dos anos 2000. No escopo dos Estudos da Tradução, há 
pesquisas que descrevem extensivamente em teoria essa ferramenta de informação, 
como na linha de linguística de corpus, cujo expoente no Brasil é Stella Esther 
Ortweiler Tagnin (TAGNIN, 2003). Além disso, na linha de história da tradução, 
Sandra Poupaud, Anthony Pym e Ester Torres Simón (2009 chamam a atenção para 
ferramentas de seleção de filtros em bases de dados e como eles podem definir as 
características da pesquisa em questão. 

Por sua vez, no escopo das histórias em quadrinhos, o trabalho Hqtrônicas: do 
suporte papel à rede Internet, de Edgar Silveira Franco (2004), inclusive descreve que 
um dos projetos pioneiros de publicação virtual de HQs foi das tiras de Mafalda, do 
quadrinista argentino Quino, conduzido na França pelo Minitel e pela revista Circus 
na década de 1980 (CALAZANS, 1997, p. 150 apud FRANCO, 2004, p. 105). A pesquisa 
Um panorama da produção feminina de quadrinhos publicados na internet no Brasil, 
de Carolina Ito Messias (2018) também se destaca entre as mais recentes, relacionando 
publicações virtuais de HQs dentro de um escopo feminista. 
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Nesse sentido, não há como descrever o 
polissistema brasileiro das HQs, nem narrar a 
recepção das quadrinistas Maitena e PowerPaola no 
Brasil, por meio de suas traduções e repertórios 
sobre elas sem incorporar essa ferramenta tão 
cotidiana e constante na produção de arte e 
pesquisas, como menciona a própria PowerPaola 
(figura 7178, lateral). 

Assim, os sites de especialidade de histórias 
em quadrinhos contribuem para esta pesquisa como 
elementos fundamentais na formação do repertório 
no polissistema estudado, tanto quanto a teoria 
escrita sobre o tema publicada em suporte livro. 
 

 
3.2. O nacional e o estrangeiro em Universo HQ (de 2000 a 2019) 
 
Foi a partir de uma busca extensiva no site de especialidade Universo HQ que 

pude delimitar o corpus de análise desta pesquisa. Por meio dele, verifiquei a 
representatividade, ao menos em termos quantitativos, dos trabalhos de Maitena e 
PowerPaola como os mais traduzidos dentre quadrinistas hispano-americanas no 
Brasil. Em jargão tradutológico, diria que Universo HQ funcinou como “corpus de 
estudo” e outros websites, mencionados adiante, funcionaram como “corpus de 
referência”, como por exemplo o Guia dos Quadrinhos, por se tratar de um grande 
catálogo de HQs no Brasil. Por sua vez, focado em quadrinistas mulheres cisgêneres e 
transgêneres, e suas produções, as referências principais foram os websites Lady’s 
comic179 (ativo de 2010 à 2018), alimentado por Mariamma Fonseca, Samanta Coan, 
Luciana Cafaggi e Samara Horta; MinasNerd180 (desde 2015), por Gabriela Franco, 
Aline Pereira, Clarissa Monteiro, Danielle Costa Lhoret, Dani Marino, Fernanda 
Alcântara, Juliana Duarte, Lívia Stevaux e Roberta AR; e MINA de HQ181 (desde 2015), 

                                                   
178 Fonte: Entrevista quadrinizada de Powerpaola para Gabriela Güllich publicada em Mina de HQ 
(2020). Disponível em: https://minadehq.com.br/gabriela-gullich-entrevista-powerpaola/ Acesso em: 
abr. 2022. 
179 Cf.: http://ladyscomics.com.br/ 
180 Cf.: http://minasnerds.com.br/quem-somos/ 
181 Cf.: http://minadehq.com.br/ 

 

Figura 7 - Entrevista 
quadrinizada de 

PowerPaola para Mina de 
HQ 
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por Gabriela Borges, Carol Ito, Isis Rangel, Anne Ribeiro, Gabriela Güllich, Sâmela 
Hidalgo, Vitorelo, Anna Mancini (Manzanna), Amanda Justiniano, Kelly Cristina 
Spinelli e Mariana Lemos.  

 
 
 
 
 
 

 

 
Entre tantos websites sobre histórias em quadrinhos disponíveis virtualmente, 

o Universo HQ ganha destaque nesta pesquisa por dois motivos principais. Primeiro 
por ser um dos websites mais antigos em atividade, cuja estreia foi em 5 de janeiro de 
2000. Assim, conduzia à hipótese de que ele poderia conter uma base de dados maior 
de informações (notícias, resenhas etc.) sobre HQs, que poderiam ser acessadas e 
organizadas por períodos temporais. Em segundo lugar, esse site é apresentado ao 
público por suas pessoas criadoras, a saber Sidney Gusman, Samir Naliato, Marcelo 
Naranjo, Sérgio Codespoti, como “a principal referência da América Latina quando o 
assunto é história em quadrinhos”, como consta na página “Quem Somos” 
(UNIVERSO HQ, 2019a). 

A partir disso, passei a refletir sobre quais páginas e discursos nesse site 
abraçariam a identidade latino-americana, quais produtos culturais seriam 
caracterizados como tal, e como ela estaria representada. É preciso ainda mencionar 
que o website sugere tradição e relevância, para um público determinado, confirmada 
por suas premiações no Troféu HQ Mix: ganhou oito vezes na categoria Site sobre 

4/27/21 9:10 AMQuem Somos? - UNIVERSO HQ - Desde 2000, a sua referência em quadrinhos!

Página 2 de 7http://universohq.com/quem-somos/

O Universo HQ estreou no dia 5 de janeiro de
2000, com o mesmo objetivo que o move até
hoje: levar ao público brasileiro informações
de qualidade sobre tudo o que acontece no
mundo das histórias em quadrinhos e seus
habituais congêneres – cinema, desenho
animado, cartum, charge, caricatura, ilustração
etc.

Sempre com foco iminentemente jornalístico
e calcado na imparcialidade, logo se tornou,
para fãs e pro!ssionais da área, a principal
referência da América Latina quando o
assunto é história em quadrinhos.

Tanto que o UHQ ganhou por dez vezes (2000
a 2007, 2009 e 2010), na categoria Site sobre
História em Quadrinhos, o Troféu HQ Mix, a
principal premiação do brasileira deste
mercado.

 

 

Conheça a equipe

SIDNEY
GUSMAN
Editor-chefe

Artigos! Email" ! " #

Paulistano da Mooca, corinthiano fanático, pai coruja e

absolutamente apaixonado por quadrinhos, escreve

sobre o tema desde 1990. Teve várias matérias

publicadas em grandes jornais e revistas.

De 2000 a 2006, recebeu o Troféu HQ Mix de melhor

jornalista especializado em HQs do Brasil. Passou pelas

editoras Globo, Conrad e Panini  (nesta como

colaborador, editando a revista Wizard).

De 2003 a 2006, lançou os livros 100 Respostas sobre

Super-Heróis, 100 Respostas sobre Hanna-Barbera, 100

Respostas sobre Batman e Grandes Sagas DC, todos pela

Figura 8 - Logos dos cabeçalhos (ou header) dos websites de especialidade de HQs 
mais acessados na pesquisa 



 119 

Quadrinhos, entre os anos 2001 e 2008, e duas vezes na categoria Mídia sobre 
quadrinhos, em 2010 e 2011 (segundo os dados coletados até 2019). 

 
3.4.1. HQs de quadrinistas hispano-americanas em Universo HQ 
 
A construção do corpus desta pesquisa foi realizada em diversos passos e os 

dados foram colhidos entre janeiro de 2018 e agosto de 2019. A primeira parte 
compreendeu a escolha de palavras-chave que dessem conta de fornecer mais dados 
sobre HQs de quadrinistas hispano-americanas traduzidas e publicadas no Brasil. 

Na primeira busca exploratória de notícias na ferramenta de buscas do site 
Universo HQ, inseri a palavra-chave ‘latino-american’ – sem distinção de número 
(plural ou singular) e gênero (feminino ou masculino), conforme as classes gramaticais 
da língua portuguesa. Isso se deu por entender que, sendo ela um adjetivo gentílico 
abrangente, incluiria o território dos países a serem pesquisados e a proporção de 
notícias encontradas seria mais ampla. Feita a tentativa, o número de ocorrências 
encontradas foi 59. Optei também por não inserir como palavras-chave ‘história em 
quadrinho’, ‘histórias em quadrinhos’, ‘quadrinho’ ou ‘quadrinhos’, por se tratarem de 
sintagmas recorrentes num site específico sobre histórias em quadrinhos e temas afins, 
como notícias, entrevistas e críticas sobre filmes, congressos e eventos, revistas ou 
livros publicados sobre quadrinhos. Outra escolha foi em relação ao limite do corpus, 
delimitado pelas linhas do que foi traduzido no Brasil. Portanto, não são consideradas 
nesta pesquisa notícias do site Universo HQ sobre quadrinistas latino-americanos 
brasileiros, como Shiko182 e Daniel Esteves183, que trazem à tona temáticas hispano-
americanas, mas que escrevem em língua portuguesa. 

No site Universo HQ, realizei a leitura de todas as notícias em ordem 
decrescente, da mais recente para a mais antiga, classificando-as em ‘ocorrências 

                                                   
182 Na pesquisa realizada no site Universo HQ com a palavra-chave ‘latino-american’, apareceram duas 
reportagens sobre os quadrinhos de Shiko. O azul indiferente do céu (Marca de Fantasia, 2013) trata da 
morte do ativista colombiano Héctor Abad Gómez e pode ser encontrada no endereço 
www.universohq.com/reviews/o-azul-indiferente-ceu/. Já a segunda notícia, trata de uma exposição de 
Shiko na França, com as ilustrações de O Quinze, uma adaptação em quadrinhos da obra de mesmo 
título da escritora brasileira Rachel de Queiroz (Ática, 2012), disponível em 
www.universohq.com/noticias/adaptacao-de-o-quinze-do-brasileiro-shiko-e-destaque-em-exposicao-
na-franca/  
183 Em Por mais um dia com Zapata (Zapata Edições, 2015), Daniel Esteves (roteiro), Alex Rodrigues e 
Al Stefano (arte) narram a trajetória de Emiliano Zapata, um dos principais líderes do Ejército 
Libertador del Sur, que lutou na Revolução Mexicana contra o período ditatorial de Porfirio Díaz na 
década de 1910. Disponível em www.universohq.com/noticias/livro-em-quadrinhos-reconta-luta-do-
revolucionario-mexicano-emiliano-zapata/  
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específicas’ e ‘ocorrências gerais’. As específicas são aquelas que se referem a notícias 
sobre produtos traduzidos, isto é, livros de HQs de quadrinistas traduzidas do espanhol 
para o português brasileiro e publicadas no Brasil entre 2000 e 2019. Já as gerais 
tratam de outros assuntos, como exposições de personagens, eventos sobre 
quadrinhos, notas de falecimento de quadrinistas latino-americanos etc. Dentre as 59 
ocorrências do site para a busca ‘latino-american’ (UNIVERSO HQ, 2019c), 
encontrei 50 ocorrências gerais e 9 ocorrências específicas. Esse resultado se 
apresentou quantitativamente baixo, em relação aos anos de atividade do website que 
se apresenta como a maior referência de quadrinhos na América Latina. 

A título de comparação, realizei também uma busca com a palavra-chave 
‘norte-american’, gentílico comumente usado para se referir ao que e a quem é 
oriundo dos Estados Unidos, que, igual a ‘latino-american’, não se refere a um país 
específico, como seria o caso do uso do gentílico ‘estadunidense’ ou ‘argentin’, por 
exemplo. Verifiquei o total de ocorrências gerais, não me detendo nas ocorrências 
específicas, pois os objetivos deste estudo, na realidade, caminham em outro sentido. 
Encontrei em torno de 30 ocorrências gerais dispostas em cada uma das 114 páginas 
do site (UNIVERSO HQ, 2019c). Ou seja, enquanto havia em torno de 3 mil 
ocorrências de ‘norte-american’ no site, há apenas 59 ocorrências de ‘latino-
american’. 

Diante desse contexto, me pus a pensar em outras palavras que, sendo mais 
específicas, poderiam incorporar os dezoito países que compõem a América Latina e 
têm o espanhol como língua oficial, privilegiando ao mesmo tempo suas 
especificidades. Nesse sentido, também optei por usar em minha escrita o gentílico 
‘hispano-american’ (e suas respectivas distinções de gênero e número), a fim de marcar 
a distinção entre o país latino-americano da língua-alvo da tradução (o português do 
Brasil) e os países latino-americanos da língua-fonte da tradução (o espanhol de países 
hispan0-americanos).  

Desse modo, realizei a leitura de 1.559 notícias gerais184, publicadas pelo site 
Universo HQ, entre os anos 2000 e agosto de 2019, encontradas a partir das (e que 
continham as) seguintes palavras-chave: ‘argentin’, em referência aos quadrinhos da 

                                                   
184 O número total de notícias gerais encontradas, a partir dos gentílicos de cada país como palavras-
chave foram: Argentina = 632 notícias, Bolívia = 21, Chile = 99, Colômbia = 54, Costa Rica = 8, Cuba = 
139, El Salvador = 15, Equador = 2, Guatemala = 6, Honduras = 7, México = 352, Nicarágua = 9, Panamá 
= 11, Paraguai = 34, Peru = 84, República Dominicana = 3, Uruguai = 70, e Venezuela = 13 notícias 
gerais. Porto Rico não entrou na coleta, dada as suas complexas relações geopolíticas com os Estados 
Unidos. 
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Argentina; ‘bolivia’, da Bolívia; ‘chile’, do Chile; ‘colombia’, da Colômbia; ‘costa 
rica’, da Costa Rica’; ‘cuba’, de Cuba; ‘equatorian’, do Equador; ‘el salvador’, de 
El Salvador; ‘guatemal’, da Guatemala; ‘hondur’, de Honduras; ‘mexic’, do México; 
‘nicarag’, da Nicarágua; ‘panama’, do Panamá; ‘paraguai’, do Paraguai; ‘peru’, do 
Peru; ‘dominican’, da República Dominicana; ‘uruguai’, do Uruguai; e ‘venezuel’, 
em referência aos quadrinhos da Venezuela. Essa estratégia se mostrou produtiva e 
passou a ser o padrão de buscas de palavras-chave adotado na pesquisa. Já a 
preferência pela ordem alfabética foi mera escolha de organização dos dados (ver 
referências). 

Ao finalizar a coleta dos dados conforme os territórios, o foco se deu sobre os 
quadrinhos criados por mulheres quadrinistas, o objetivo principal da pesquisa. Assim, 
a contagem das ocorrências específicas se restringiu aos seguintes critérios: 

1. HQs cujos signos visuais linguísticos foram traduzidos do espanhol para 
o português brasileiro; 

2. HQs publicadas em formato de livro no Brasil entre os anos 2000 e 
agosto de 2019 (fim da coleta de dados); 

3. HQs criadas por mulheres hispano-americanas quadrinistas; 
4. HQs que tinham mulheres hispano-americanas entre os nomes de 

roteiristas e/ou desenhistas. 
Ao final, somaram-se 20 notícias específicas, sendo que sete delas tratavam 

sobre publicações de Maitena. Assim, o corpus final quantitativo foi composto de 18 
histórias em quadrinhos publicadas num formato impresso, criadas por 7 
quadrinistas hispano-americanas diferentes, traduzidas do espanhol para 
o português, apresentadas a seguir. 

 
3.4.2.  HQs traduzidas de mulheres hispano-americanas em 
Universo HQ 

 
Maitena Burundarena ocupou o centro da periferia do polissistema 

brasileiro de quadrinhos por em torno de cinco anos. As condições de sua posição são 
evidenciadas no capítulo 5. Suas primeiras HQs, as famosas Mulheres Alteradas, 
foram traduzidas por Ryta Vinagre e publicadas no Brasil a partir de 2003 pela editora 
Rocco. Neste mesmo ano, a quadrinista publica na Revista Claudia, da editora Abril, e 
nos cadernos “Equilíbrio” e “Ilustrada” do jornal Folha de S. Paulo, onde também 
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concede várias entrevistas, além de participar de eventos livreiros, entre outras 
atividades que alimentam sua canonicidade no país. 

Concomitante a essas publicações, outras quadrinistas hispano-americanas 
entram no Brasil por meio de publicações e eventos criados coletivamente. Em Front 
13 (Editora Via Lettera, 2003, de várias pessoas autoras), temos acesso a outra das 
dezoito histórias em quadrinhos criadas por mulheres hispano-americanas e 
publicadas no formato de livro no país, entre 2000 e 2019: “Perder la Cabeza”, uma 
narrativa gráfica da quadrinista argentina Eleonora Kortsarz, com roteiro 
publicado em espanhol de Fernando Acosta (GUSMAN, 2003). 
 

 

 
Embora se denomine Front como uma revista, seus treze números, publicados 

entre 2001 e 2007, têm um formato bem próximo ao de um livro, com lombada 
quadrada, 17 x 26 cm, preto e branco, e com mais de 96 páginas (ver figuras 9 e 10, 
anterior185). Front é uma coleção especialmente significativa. O número 13 nos 
introduz ao trabalho de Kortsarz dentro da temática principal “feminilidade e suas 
manifestações. Ingenuidade, ansiedade, submissão, romantismo, sexualidade e auto-
afirmação e outras facetas da alma feminina foram abordadas” (EQUIPE HQ, 2003). 
Depois dessa publicação, cresce o número de outras publicações e eventos noticiados 
no website Universo HQ que incorporam, em algum aspecto, questões do gênero 

                                                   
185 Fonte figura 9: https://www.omelete.com.br/quadrinhos/preview-ifront-13i  
Fonte figura 10: https://www.flickr.com/photos/estudiocorisco/2515393699/  
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feminino. Em segundo lugar, em Front estreia também Marcelo D’Salete186, que 
galgaria seu espaço como uma das pessoas negras quadrinistas brasileiras mais 
renomadas. De acordo com D’Salete, 

 
[a] revista começou a partir do número 7, pois havia um mito de que 
esse tipo de publicação não durava mais que 7 edições. Ela foi 
responsável por apresentar e difundir o trabalho de muitos 
quadrinistas da época [...]. No meu caso, foi uma verdadeira escola de 
quadrinhos porque a gestão da revista acontecia a partir de uma 
organização horizontal dos artistas via on-line. Nós discutíamos, 
escolhíamos o tema e o que entrava em cada edição. (SOUSA, 2016) 

 
A partir de sua experiência, também se pode perceber como o diálogo e o 

trabalho no polissistema se intensifica no ambiente virtual, estimulando um espaço 
colaborativo de criação e publicação de quadrinhos. 

Posteriormente, entre quadrinistas argentinas, citamos os trabalhos de Ana 
Von Rebeur, que participou da HQ Se rir eu choro… (2008), do cartunista brasileiro 
Edra, com prefácio de Ziraldo, além de ter mantido nessa época uma presença ativa 
como júri de concursos de quadrinhos e representar a Federation of Cartoonists’ 
Organisations (FECO) em eventos. 

Embora organizada dentro das notícias do corpus geral, é importante 
mencionar duas revistas publicadas em 2009. De Zine Royale #4 Edición 
Latinoamerica, participa a quadrinista argentina Cammie (NARANJO, 2009). 
Graças ao trabalho de pessoas quadrinistas brasileiras, como Gazy Andraus, Eloar 
Guazzelli e Jozz187, a revista é noticiada como uma “intenção de começar um 
intercâmbio cultural entre o Brasil e demais países da América do Sul em relação aos 
quadrinhos, a nova edição da revista independente Zine Royale é uma publicação 
bilíngue” (IDEM). Porém, assim como em Front 13, o projeto não envolve tradução, 
mas uma edição bilíngue, isto é, as HQs com signos visuais linguísticos em espanhol 
foram assim publicadas, bem como as escritas em português. Casos como esses podem, 
inclusive, fomentar reflexões em torno da distância real e da distância percebida na 

                                                   
186 Os quadrinhos Cumbe (2014, 192 p.) e Angola Janga (2017, 432 p.), de Marcelo D’Salete, foram 
bastante premiados nacional e internacionalmente. Foram criados com o apoio do Governo do Estado 
de São Paulo, Secretaria da Cultura e Programa de Ação Cultural (ProAC), em 2013 e 2016 
respectivamente, e publicados pela editora paulistana Veneta, de Rogério de Campos. Acesse: 
https://www.dsalete.art.br/ 
187 Cf.: https://www.instagram.com/gazyandraus/; https://www.instagram.com/eloarguazzelli/; e 
https://doczz.com.br/doc/591134/informativo-quarto-mundo-4 
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tradução ou falta dela entre o par linguístico espanhol-português, bem como a ideia de 
transparência entre essas línguas (CINTRÃO, 2006) nas HQs. 

Também em 2009, os quadrinhos de PowerPaola (Paola Gaviria), que se 
afirma como de origem equatoriana e colombiana, estreiam no Brasil na Exposição 
Graffiti Mulher em Belo Horizonte (estado de Minas Gerais) e são também publicados 
na Revista GRAFFITI 76% no 20. Essa publicação inaugura a carreira da artista no 
Brasil, que vem a se tornar a segunda quadrinista mais traduzida e publicada. Em 2011, 
mais uma vez a GRAFFITI 76% publica o trabalho de PowerPaola nos números 21 e 22 
da revista. Entre as notícias específicas, PowerPaola é mencionada em três delas: (1) 
em junho de 2015, participando do capítulo especial de Macanudo 8, de Liniers, 
traduzido e lançado no Brasil pela Editora Zarabatana Books, com tiras desenhadas 
por outras pessoas artistas, entre elas, Eloar Guazzelli (NALIATO, 2015); (2) em 
novembro de 2015, na seção Review com a publicação de Vírus Tropical pela editora 
Nemo, com tradução de Marcela Vieira e Nicolás Llano Linares, que também é 
colombiano (FÉLIX, 2015); e (3) na promoção de financiamento coletivo do livro Mais 
Quadrinistas (Zarabatana Books), do qual participam também outras 24 pessoas 
quadrinistas (NARANJO, 2018). Uma análise mais detida a respeito das traduções de 
PowerPaola no Brasil é realizada no capítulo 5, adiante. 

Em 2013, as argentinas Amaicha Depino e Carla Baredes roteirizam a HQ 
Detetive Intrínculis e o roubo da Mona Lisa, com arte de Fabián Mezquita e tradução 
de Pablo Soto, publicada pela Editora Panda Books (NARANJO, 2013). Em 2017, outra 
quadrinista argentina é também publicada no Brasil, Agustina Guerrero com seu 
livro Diário de uma volátil, pela Editora Best Seller, com tradução de Marcelo Barbão, 
publicado inicialmente pela Editora Lumen, na Espanha, em 2014. Embora não 
componha o corpus final, por ter sido traduzida do inglês para o português, destaco 
também a HQ Cuba – Minha revolução, selo Vertigo, publicada pela editora Panini 
(NARANJO, 2014), com roteiro da cubana Inverna Lockpez, arte de Dean Haspiel, 
cores de José Villarrubia, Daniel de Rosa como letrista e com tradução de Fabiano 
Denardin e Érico Assis. 

A análise das notícias publicadas no website Universo HQ relacionadas ao 
corpus da pesquisa conduz às seguintes reflexões. Dificilmente, produtos criados por 
mulheres quadrinistas, nacionais ou traduzidos, encontrarão um espaço midiático 
proporcional em quantidade a outras produções quadrinísticas canonizadas em 
websites de especialidade que se propõem abrangentes, universais. Conforme comento 



 125 

anteriormente, a ideologia da produção ou representação universal tem sido uma 
crítica frequente de feministas presentes em diversas áreas de conhecimento. 

A representatividade de mulheres, a integração e o impulso de ocuparem os 
espaços – ou melhor, os requadros, calhas, sarjetas, las calles, the gutters –, tanto nos 
quadrinhos quanto em seu universo editorial e acadêmico sobre HQs, passou e passa 
por um constante enfrentamento ao machismo, ao patriarcado e às formas advindas 
disso para se deter o controle do polissistema. Em Deus e o diabo no humor das 
mulheres, por exemplo, a pesquisadora Alba Valéria Tinoco Alves Silva (2015) 
apresenta como no escopo da publicação de tiras cômicas houve e persiste a 
incredulidade quanto ao poder de mulheres para rirem ou fazerem rir. Por sua vez, Ilze 
Zirbel (2007) nos relembra que da própria imprensa “nanica”188 brasileira (também 
denominada como alternativa, independente, underground) nos anos 1970 vinham 
fortes críticas e comentários pejorativos a feministas. Como exemplo, Zirbel menciona 
a entrevista da feminista estadunidense Betty Friedan189 realizada por Paulo Francis, 
Millôr Fernandes, Flávio Rangel, Luiz Carlos Maciele Fortuna em O Pasquim, em 22 
de abril de 1971 (BIBLIOTECA NACIONAL, virtual)190. Sua presença no Brasil foi 
promovida pela feminista Rose Marie Muraro191, que então atuava como editora da 
Vozes e promoveu a tradução de The Feminine Mystique (1963), realizada por Áurea 
B. Weissenbergem (1971). 

Por outro lado, a análise das notícias de Universo HQ funciona como um ponto 
de partida para descrever como mulheres hispano-americanas quadrinistas passam a 
incorporar o polissistema de quadrinhos brasileiros canonizado, sobretudo após o 
advento da internet e seu uso cotidiano. Entre os anos 2000 e 2019, destaca-se uma 
                                                   
188 Segundo Kucinski (1998, p. 183), três atores sociais participaram na formação desse tipo de imprensa 
no país: grupos de esquerda, jornalistas em busca de alternativas ao fechamento de seus espaçosde 
trabalho e intelectuais procurando fugir da censura imposta às universidades (ZIRBEL, 2007, p. 49). 
189 O trabalho de Friedan foi bastante criticado por grupos de mulheres negras feministas nos Estados 
Unidos. bell hooks, por exemplo, afirma no livro Feminist Theory: From Margin to Center ([1987] 
2000) que feministas tais qual Friedan reivindicavam trabalho como forma de resistência à dominação 
sexista e à dependência de homens, acreditavam que o trabalho lhes permitiria quebrar essas barreiras. 
No entanto, hooks elucida como a pauta daquele feminismo tinha em mente um trabalho de prestígio, 
bem remunerado. Ninguém pensava num mal remunerado, um trabalho servil, aquele que sempre foi 
exercido por pessoas negras, mulheres negras. 
190 BIBLIOTECA NACIONAL. O Pasquim (RJ) - 1969 a 1991. Disponível em: 
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=124745&PagFis=2449&Pesq=Betty%20Fried
an 
191 Rose Marie Muraro foi uma das precursoras do feminismo no Brasil nos anos 1960, de corrente da 
Teologia da Libertação. Foi editora de mais de mil títulos e autora de mais de quarenta livros em sua 
vida. A publicação de seu livro A sexualidade da mulher brasileira: corpo e classe social no Brasil (1983) 
teve como consequência sua demissão da editora Vozes, onde atuou como editora por muitos anos. Nos 
anos 1990, Muraro fundou, junto com Ruth Escobar, Laura Civita e Neuma Aguiar, a editora Rosa dos 
Tempos; selo continuado em 2018 pela editora Record (TV ALERJ, 2014). 
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presença mais frequente de mulheres quadrinistas hispano-americanas em 
publicações colaborativas com artistas brasileiras, bem como a participação delas em 
eventos realizados no Brasil, sobretudo relacionados a gênero. Assim, movimentos 
coletivos de mulheres passam a integrar o repertório canonizado, não integram apenas 
o reconhecido centro, mas desenham outres centres. A característica da criação 
coletiva também pode ser observada na tradução, conforme detalho adiante. Se em 
Maitena vemos apenas uma pessoa tradutora encarregada, ora Ryta Vinagre (editora 
Rocco), ora Maria Alzira Brum Lemos (editora Planeta), ou Claudio Martini (editora 
Zarabatana); outras publicações posteriores a Maitena, como as de PowerPaola, são 
realizadas por mais de uma pessoa tradutora. 

Outro aspecto intrigante das notícias de Universo HQ é a recorrência com que 
narram sobre pessoas quadrinistas hispano-americanas fixando-se na noção de uma 
identidade territorial específica, manifestada também por meio da ênfase aos 
gentílicos. Assim, tendem a endossar, consciente ou inconscientemente, um projeto 
reducionista e ilusório de interferência (“aproximação”) entre sistemas quadrinísticos 
estrangeiros hispano-americanos e “o” brasileiro. A partir disso, subtende-se que é 
possível para um polissistema se manter estático por dezenove anos, período no qual 
pessoas quadrinistas hispano-americanas e seus produtos permaneceriam numa 
posição periferizada no sistema. Em contrapartida, nos recorda Even-Zohar (1990, p. 
24)192 que “as próprias noções de ‘dentro’ e ‘entre’ não podem ser percebidas nem como 
estáticas nem garantidas”. Nesse sentido, a análise das variáveis do sistema, entre os 
quais incluo esta sobre os repertórios virtuais, surge como uma alternativa a discursos 
de universalidade. 

Ao narrar as trajetórias de Maitena e PowerPaola nos capítulos subsequentes, 
procuro incorporar em partes suas identidades fluídas, manifestadas em suas HQs e 
entrevistas em sites de especialidades, sobretudo feministas. Ao mesmo tempo, 
procuro diluir fronteiras reconhecendo outras formas de representação e identificação, 
pautadas em dimensões e relações históricas das variáveis do sistema. Maitena viveu 
boa parte de Mulheres Alteradas no Uruguai; PowerPaola transladou-se mundo afora 
e cria Vírus Tropical na Argentina... Na narrativa gráfica de Maitena, seu deslocamento 
aparentemente não é determinante do espaço em suas tiras, cujo humor é descrito 
muitas vezes como ‘universal’. Por sua vez, a demarcação gráfica e verbal de territórios 
estrangeiros é constitutiva das HQs de PowerPaola. 
                                                   
192 The very notions of “within” and “between” cannot be taken either statically or for granted. 
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Nesse sentido, consideradas não como produções periferizadas, mas como 
centrais dentro do polissistema brasileiro de quadrinhos, as traduções de Maitena e 
PowerPaola surgem como novidades para pessoas leitoras e artistas, e criam “meios 
para se conformar a novas ideologias, participando de sua formulação e propagação” 
(EVEN-ZOHAR, 1990, p. 90). Portanto, não apenas as identificações territoriais, mas 
imprescindivelmente as identidades de gênero incorporam as regularidades que 
fomentam a recepção da tradução de HQs criadas por mulheres hispano-americanas 
no Brasil. 
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ENTRECAMINOS 
 

 
 

 
Yo no sabía sobre ellas  

porque los libros que compraba 
 no las nombraban,  
las revistas que leía  
no las nombraban,  

los documentales que miraba  
no las nombraban,  

las remeras en la bond street  
no las incluían,  

los posters que vendían  
no las pensaban,  

y la historia que conocía  
las invisibilizaba. 

 
Prefácio de Barbi Recanati no livro 

Mostras del rock (2020) 
 
 
 

 
 

Com a recente pandemia do novo coronavírus SARS-CoV-2 após 2019, vê-se 
como a tecnologia, ou a falta de acesso a ela, tem reconfigurado mundialmente modelos 
de desigualdades sociais e retrocessos em políticas públicas (PRESTES, MENEZES, 
FONTOURA, 2021). Entretanto, no período de publicação de HQs que abarco nesta 
tese, entre os anos 2000 e 2019, mulheres quadrinistas indicam como a internet e as 
tecnologias vinculadas a ela foram essenciais para que desenvolvessem novos modos 
de lidar com sua arte, com seus pares, e acessar seu público. Isso certamente é um 
indicativo de como elas, como mulheres brancas, detém de privilégios, o que as 
permitiu estreitar relações não marcadas territorialmente. Ao mesmo tempo, tais 
relações estão repletas de elementos que lhes são identitários. As condições para a 
inserção e permanência central dos quadrinhos de Maitena e PowerPaola no 
polissistema hispano-americano de quadrinhos compõem o próximo capítulo.  

 

Figura 11 - Sister Rosetta Tharpe, por 
PowerPaola, em Mostras del Rock (2020) 
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CAPÍTULO 4 – De Maitena a PowerPaola: cruzando fronteiras e 
desenhando centros 

 
A América Latina começa a integrar o mapa de estudos mais sistemáticos e 

localizados sobre histórias em quadrinhos com Narrativa gráfica: los entresijos de la 
historieta, organizada por Ana María Peppino Barale (2012) e publicada com o apoio 
da Universidad Autónoma Metropolitana de México (URQUÍZA, 2017, p. 13). Nesse 
sentido, o reconhecimento de identidades gráficas regionais é ainda recente no 
polissistema de HQs mais amplo. 

As histórias em quadrinhos hispano-americanas mais conhecidas por pessoas 
brasileiras têm sido as criadas por quadrinistas argentinas. Conforme indicaram as 
buscas quantitativas no website Universo HQ, as HQs da Argentina ficaram em 
primeiro lugar, com 632 notícias gerais. Em segundo e terceiro lugar, respectivamente, 
estão as HQs de México (352) e Cuba (139). Por sua vez, as HQs da Colômbia ficaram 
em sétimo lugar, com 54 notícias; e as do Equador, em último lugar, com duas notícias.  

Laura Vázquez (2010, p. 224) destaca três momentos de aproximação das HQs 
argentinas com o mercado internacional. Na década de 1930, algumas pessoas 
quadrinistas começam a trabalhar para agências dos Estados Unidos, como o King 
Features Syndicate. Vinte anos depois, observa-se uma inserção de quadrinistas 
italianas nas editoras argentinas. A partir de 1970, durante a ditadura militar, muitas 
pessoas quadrinistas buscaram exílio em outros países, encontrando oportunidades de 
trabalho sobretudo na Itália e Espanha. Essa circulação das HQs argentinas no norte 
global, bem como a imigração de pessoas quadrinistas argentinas para o Brasil 
repercutiram na recepção mais robusta de títulos argentinos traduzidos no país. 

Por sua vez, Enrique Uribe-Jongbloed e Daniel E. Aguilar-Rodríguez (2020, pp. 
75-92) comentam que as HQs de quadrinistas colombianas vêm recebendo mais 
atenção após a visibilidade internacional de PowerPaola. Entre as décadas de 1960 e 
1980, grande parte do mercado de HQs foi dominada pelos quadrinhos mexicanos. Já 
no início dos anos 1980, essas HQs dividiram o centro com comics dos EUA, traduzidos 
para o espanhol. Durante as décadas de 1970 e 1980, os quadrinhos eram um grande 
sucesso de vendas na Colômbia. “Embora seja verdade que ainda não existe uma 
indústria nacional de quadrinhos colombiana priopriamente dita, o país tem uma 
longa tradição de caricatura, principalmente de natureza política e com ampla 



 130 

exposição na mídia impressa”193 (URIBE-JONGBLOED; AGUILAR-RODRÍGUEZ, 
2020, p. 89). A pesquisa 20 años de viñetas: una caracterización de tres autores de 
historieta colombiana, de Diego Enrique Cárdenas Urquíza (2017), também contribui 
para a retrospectiva das HQs na Colômbia. 

Quando se procura destacar as HQs criadas por mulheres quadrinistas hispano-
americanas traduzidas no Brasil, encontra-se na intersecção Maitena, argentina, e 
PowerPaola, equatoriana-colombiana. Entre as duas, observam-se diferentes gerações 
de quadrinistas, formas de se aproximar de mercados internacionais, estratégias de 
publicação de HQs e diálogos com outras pessoas quadrinistas. Ao mesmo tempo, 
ambas mulheres quadrinizaram a partir de seus respectivos cotidianos e experiências, 
abriram caminhos antes inimagináveis, e forjaram a inserção de seus quadrinhos 
internacionalmente, por meio da tradução. Alguns desses aspectos intrínsecos às 
trajetórias e às HQs dessas duas quadrinistas são descritos neste capítulo. 
 

4.1. Maitena 
 
Desenhar é o tipo de coisa que Maitena Inés Burundarena Streb, portenha 

nascida em 19 de maio de 1962, não se lembra de ter vivido sem. Começou a criar 
histórias em quadrinhos eróticas e fanzines por volta dos anos 1979, enquanto 
trabalhava no kiosko, uma banca 24 horas, que tinha com seu marido da época no 
bairro San Telmo194, em Buenos Aires. “Eu morava num bairro muito punk e, bom, 
essa era a minha vibe”195 (RODA VIVA, 2013, virtual, 00:35:30). Nesse mesmo bairro, 
viveram Alicia Colombo e Quino (Joaquín Salvador Lavado), e é onde se pode ver hoje 
a estátua de Mafalda e sua turma, criada por Pablo Irrgang e inaugurada em agosto de 
2009, entre as ruas Chile e Defensa. 

A rotina de Maitena, entre filhos e trabalhos, se alternava a depender dos 
períodos do dia. Trabalhava à noite quando desenhava HQs eróticas para as revistas 
adultas. “E foi muito divertido [...]. Eu colocava meus filhos pra dormir e desenhava 
                                                   
193 While it is true that there is still no national Colombian comics industry as such, the country does 
have a long tradition of caricature, mainly of a political nature and with ample exposure in printed 
media. 
194 San Telmo é o bairro mais antigo de Buenos Aires. Comemorou 213 anos em 2019. Inicialmente, esse 
bairro era ocupado pela classe mais rica. Porém, após um surto de febre amarela, San Telmo passou a 
ser povoado por famílias mais pobres, como as formadas por pessoas trabalhadoras do porto (SOUSA, 
2019). A partir da democratização, San Telmo começou a receber práticas artísticas que caracterizaram 
o underground portenho dos anos 80, como demonstra Soledad Lopez em “Del azar a la práctica. Una 
cartografía del underground porteño de los 80” (2016). 
195 Vivía en un barrio muy punk y, bueno, ese era mi ambiente. 
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até três, quatro da manhã”196 (IDEM). Já, durante o dia, Maitena desenhava o que 
apareceria, como ilustrações para materiais didáticos. “O que me pagava mesmo eram 
os desenhos das escolas. Os outros fazia porque eu gostava”197 (IBIDEM). Quiçá, com 
seus dezessete anos, quando publicou seus primeiros trabalhos não imaginava o 
sucesso e a fortuna – capital simbólico e econômico – que acumularia ao longo de seus 
quarenta anos de carreira. 
 

 
4.1.1. Rumble 
 
Quiçá a expressão mais detalhada de Maitena sobre sua biografia antes de se 

tornar quadrinista seja seu livro Rumble, lançado pela Penguin Random House Grupo 
Editorial Argentina, em 2011 (título traduzido como Segredos de menina no Brasil, 
pela Benvirá, em 2013). Quando retorna do Uruguai, onde viveu entre 2000 e 2012, 
para Buenos Aires, a quadrinista argentina aposenta seus pincéis aos 50 anos para se 

                                                   
196 Y era muy divertido [...]. Me acostaba a mis hijos y me quedaba dibujando hasta las tres, cuatro de la 
mañana. 
197 Sobre todo, los que me pagaban eran los de las escuelas. Lo otro era lo que me gustaba. 

Figura 12 - Maitena por Maitena, em Mujeres Alteradas 5 (2001) 
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arriscar a escrever num novo gênero textual. Num tom autobiográfico, o romance narra 
a história de vida de uma menina em Buenos Aires, desde fim do governo peronista em 
1974 à Copa do mundo de 1978, na qual a Argentina foi campeã pela primeira vez em 
casa. Em entrevista sobre o livro, Maitena afirma que 

 
[h]á poucos olhares sobre como era a vida do lado das famílias que 
estiveram apoiando, de certa forma, a ditadura. Me custou muito, é um 
assunto muito delicado. Mas foi possível e serviu como uma terapia 
necessária com relação a meu vínculo com meu pai. (COLOMBO, 2013, 
virtual) 

 
Diante de seus privilégios de classe e raça, é possível que Maitena possa não ter 

passado por sofrimentos e traumas decorrentes da ditadura tal como vivenciam 
familiares e amigos das 30 mil pessoas brutalmente assassinadas entre 1976 e 1983 
(SADER; JINKING, 2006). Criada no seio de uma família conservadora, tradicional, 
católica-cristã e fascista, Maitena passou pela ditadura quando adolescente, e 
sobreviveu a ela já sendo mãe de duas crianças. “Com meus sete irmãos loirinhos, a 
gente ia cantando Cara al Sol na Estanciera em direção a San Bernardo e achava que 
estava arrasando”198 (CLARÍN, 2013, virtual), disse a quadrinista à Revista Ñ numa 
das poucas entrevistas na qual fala do pai. 

 
– É difícil falar sobre isso? 
– Cada um tem os pais que tem – diz – o meu era assim, era facista, 
quando era pequeno gostava da Alianza Libertadora, foi preso em 
1955... ele acreditava numa guerra suja. Morávamos perto do Campo 
de Mayo, meu pai sabia que havia desaparecidos, não era assim “ah, eu 
não sabia”. O que acho que ele acabou descobrindo depois foi o nível 
de selvageria, de maldade. Quando terminaram os julgamentos das 
Juntas e começaram a dizer "roubo de crianças, assassinatos, 
estupros", foi um choque para ele, acho que morreu de tristeza, como 
um grande erro. 
– Quando se diferenciou dele? 
– Quando comecei a trabalhar na mídia, ir às assembleias, às marchas 
de direitos humanos. Depois às vezes a gente ia pra casa pra discutir 
com meu pai. Mas depois ficou complicado, já não se tratava de ser 
facista ou não, mas de ter sido cúmplice de criminosos conhecidos.199 
(CLARÍN, 2013, virtual) 

                                                   
198 Con mis siete hermanos rubios, íbamos todos cantando Cara al Sol198 en la estanciera rumbo a San 
Bernardo y nos parecía una súper canción. 
199 – ¿Es difícil hablar de eso? 
– Cada uno tiene los padres que tiene -dice- mi viejo era así, era facho, de chico le había gustado la 
Alianza Libertadora, había estado preso en el 55... él creía en una guerra sucia. Nosotros vivíamos al lado 
de Campo de Mayo, mi viejo sabía que había desaparecidos, no era "ay, no me enteré". Lo que sí, creo 
que se enteró después del nivel de salvajismo, de maldad. Cuando terminaron los juicios a las Juntas y 
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No sistema universitário, Carlos Burundarena (1921-1998) conduziu e criou 

alianças nacionalistas, isto é, a favor da manutenção da ordem social e contra o 
movimento peronista e seus agentes. Um dos ápices de sua carreira foi como 
interventor do Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET)200 em 1976, e como 
Ministro de Cultura y Educación em 1981, durante o governo do tenente general 
Roberto Viola, de 1976 a 1981. Curiosamente, sua filha Maitena nunca frequentou a 
universidade, trabalhando com as condições e técnicas autodidatas que criou e 
aperfeiçoou ao longo de sua carreira. 

A presença mais significativa da vida familiar na trajetória profissional de 
Maitena foi a de sua mãe Janina Streb De Burundarena (1925-2010), de quem herdou 
o interesse pela arte gráfica. Sua família Streb, de origem polaca201, chegou à Argentina 
em 1928, se estabelecendo na cidade de Dock Sud, antigamente parte da região de 
Avellaneda, na área metropolitana de Buenos Aires. Janina Streb, arquiteta de 
formação, fez o projeto de construção da sede da Sociedade Polonesa Dock Sud, 
conforme indicava a legenda da fotografia de Janina e Carlos Burundarena (figura 
13202, adiante), tirada entre 1948 e 1953, em frente a sua casa em Dock Sud, na 
província de Buenos Aires (BIBLIOTECA POLACA, 2014, virtual). Na foto ao lado 
(figura 14203, adiante), tirada entre 1950 e 1959, pode-se ver Janina Streb e Ignacy 
Streb. É possível que o projeto do edifício onde a Sociedade Polonesa Dock Sud foi 
construída tenha sido o maior feito pessoal de Janina Streb. 

 

                                                   
empezaron a decir "robo de niños, asesinatos, violaciones", para él fue tremendo, creo que se murió de 
tristeza, como un gran error. 
– ¿Cuándo te diferenciaste? 
– Cuando empecé a laburar en los medios, a ir a las asambleas, a las marchas de derechos humanos. A 
veces íbamos después a casa a discutir con mi viejo. Pero después se complicó, ya no se trataba de ser 
facho o no sino de haber sido cómplice de delincuentes comunes. 
200 A esse respeito, ver “La política universitaria de la dictadura militar en la Argentina: proyectos de 
reestructuración del sistema de educación superior (1976-1983)”, de Laura Graciela Rodríguez et 
Germán Soprano (2009). Disponível em: <https://journals.openedition.org/nuevomundo/5602>. 
Acesso em: abril 2020. 
201 A respeito da imigração polaca na Argentina, ver “La emigración polaca hacia la Argentina de 
entreguerras”, de Katarzyna Porada (2018). 
202 Fonte: http://biblioteka.domeyki.archiwa.org/zasoby.php?id=38306 
203 Fonte: http://biblioteka.domeyki.archiwa.org/zasoby.php?id=38307 



 134 

 
Figura 13 - Janina e Carlos Burundarena 

 
Figura 14 - Janina Streb e Ignacy 

Streb 

 
É a Janina quem Maitena dedica o livro Rumble. A quadrinista frequentemente 

recorda sua relação com sua mãe em entrevistas. 
 

Felizmente percebi isso quando cresci, porque a maior parte da minha 
vida odiei minha mãe. A verdade é essa. Eu não amava minha mãe. Era 
difícil para mim amar ela, eu ia muito contra ela. E aí, com o tempo, 
primeiro com humor e depois com esse romance, acabei mudando 
minha relação com ela e foi muito bom [...] sem esperar que ela viesse 
até mim, pro meu mundo que nunca interessou ela [...] Então o 
romance está intimamente relacionado à minha mãe e é por isso que é 
dedicado a ela, e tudo bem.204 (RODA VIVA, 2013, 00:29:50-00:31:57) 

 
4.1.2. Maitena em revistas 

 
Contra os valores de sua família nuclear e como uma mãe adolescente, foi na 

cena underground argentina que Maitena encontrou seu espaço. Segundo Vanina S. 
López (2016, p. 3), na década de 1980 em Buenos Aires, “as referências espaciais 
passaram a designar locais de encontro específicos nos quais se realizavam práticas 

                                                   
204 Lo bueno fue que yo me diera cuenta de eso de grande, porque la mayor parte de mi vida odié a mi 
madre. La verdad es esa. No la quería a mi madre. Me costaba quererla, estaba muy enfrentada con ella. 
Y bueno, con el tiempo, con el humor primero y después con esa novela, terminé de modificar mi relación 
con ella y estuvo muy bien [...] sin esperar que ella llegara hasta mi, a mi mundo que nunca le interesó 
[...] O sea que está muy relacionada la novela a mi madre y por eso está dedicada a ella y está bien.  
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artísticas ligadas à periferia do mundo do rock, teatro de performance e artes 
plásticas”205. O underground da época envolvia, 

 
um modo de produção improvisado, movido pela escassez de recursos 
e por critérios experimentais, situado à margem do campo cultural. A 
metáfora espacial por trás do termo permite pensar, nesse sentido, 
relações de emergência, do subsolo à superfície, a partir de um 
conjunto de operações culturais desestabilizadoras. Entendido como 
uma forma de sociabilidade primordialmente artística, o underground 
portenho dos anos 1980 também tinha uma espacialidade específica e 
diferenciada.206 (LÓPEZ, 2016, p. 3) 

 
Os primeiros traços publicados de Maitena se deram nas revistas Sexo y Humor, 

Fierro, Humor e Cerdos & Peces, com páginas de quadrinhos ou tiras eróticas. Com a 
retomada da democracia a partir de 1983, o impulso por liberdades de expressão criou 
um movimento de quadrinhos que escancarava temas reprimidos nas décadas 
anteriores. Assim, a publicação em revistas da contracultura foi o início de carreira de 
muitas quadrinistas na Argentina, tais como Cristina Breccia, Patricia Oesterheld, 
María Alcobre e Maitena. Segundo a pesquisadora argentina Mariela Acevedo, 

 
A retomada democrática marcou uma importante transformação na 
produção cultural, traduzida em uma política cultural e educacional 
que coloca o pluralismo e a liberdade de expressão como principais 
valores. Assim, desenvolveu-se um programa de alfabetização massiva, 
revogou-se a Lei de Repressão Cinematográfica, aprovou-se a Lei do 
Divórcio e procurou-se promover um clima de absoluta liberdade de 
opinião. Os Julgamentos das Juntas foram um marco mundial de 
julgamento dos responsáveis pela violação dos Direitos Humanos, 
chamado de "primavera democrática". Essas mudanças foram 
acompanhadas pelo fim da censura na mídia e pela transgressão dos 
limites do que até então podia ser falado e exibido na TV, no rádio e nas 
revistas.207 (ACEVEDO, 2017, p. 4) 

                                                   
205 [...] las referencias espaciales pasaron a designar puntualmente lugares de reunión determinados en 
los que acontecían prácticas artísticas ligadas a la periferia del mundo del rock, del teatro de 
performance y de las artes visuales. 
206 […] un modo de producción improvisado, motorizado por la escasez de recursos y por criterios 
experimentales, localizado en los márgenes del campo cultural. La metáfora espacial detrás del término 
permite pensar, en ese sentido, en relaciones de emergencia, del subsuelo a la superficie, a partir de un 
conjunto de operaciones culturales desestabilizadoras. Entendido como una forma sociabilidad 
prioritariamente artística, el underground porteño de los 80 tuvo también una espacialidad específica y 
diferenciada. 
207 La recuperación democrática, marcó una transformación importante en la producción cultural, que 
se tradujo en una política cultural y educativa que destacará el pluralismo y la libertad de expresión 
como principales valores. Se desarrolló, así, un programa de alfabetización masiva, se derogó la Ley de 
Represión Cinematográfica, se aprobó la Ley de Divorcio y se intentó promover un clima de absoluta 
libertad de opinión. Los Juicios a las Juntas marcaron un hito mundial en torno al juzgamiento a los 
responsables de violación de Derechos Humanos que marcó lo que llevó por nombre “primavera 
democrática”. Estos cambios se vieron acompañados por el fin de la censura en los medios de 
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Segundo Laura Vázquez (2010, p. 275), é nessa primeira metade dos anos 1980 

que “a ‘nacionalização dos quadrinhos’ se revela em todo seu esplendor”208, e as 
revistas SuperHumor e Fierro refletem a expressão desse fenômeno que une passado 
e presente. Se nas décadas de 1970, “o espaço maginal opera como uma alternativa e 
um refúgio diante das estruturas do regime” (IDEM); nos anos seguintes de 
democratização, “o marginal viria transformar a oposição binária de dominadores e 
oprimidos com o propósito de fragmentar o discurso autoritário”209 (IBIDEM). 

 
4.1.3. Maitena em Fierro 

 
A revista Fierro foi publicada por Ediciones de la Urraca entre 1984 e 1992. Ao 

longo dos oito anos e cem números publicados, a revista mudou de nome, mas manteve 
uma equipe de colaboradores um tanto estável, sob a direção de Andrés Cascioli. De 
1984 a 1985, Fierro a Fierro. Historietas para sobrevivientes, publicou os números de 
1 a 12. De 1985 e 1986, Fierro. Historietas para sobrevivientes, os números de 13 a 19. 
E de 1986 a 1992, Fierro publicou os números de 20 a 100. Seus três chefes de redação 
foram Juan Sasturain (1984-1987), Marcelo Figueras e Pablo De Santis (1987-1992) 
(AHIRA, s.d., virtual). Entre as mulheres que integraram a equipe ou colaboraram na 
revista como quadrinistas estavam Susana Villaba, Patricia Breccia, María Alcobre, 
Cristina Breccia e Maitena. 

Fierro surge de um projeto “que se desprende de la revista Hum® y 
SuperHum®, do mesmo selo editorial. A revista se propunha a ser uma revista de 
histórias em quadrinhos 

 
com algumas páginas reservadas ao cinema, ou à crítica literária e 
entrevistas, resenhas e informação sobre a vida e obra de desenhistas e 
roteiristas dessa mídia: resgatou a produção de quem publicava para o 
mercado estrangeiro ou quem havia deixado o país durante a ditadura 

                                                   
comunicación y la transgresión de los límites de lo que hasta ese momento se podía hablar y mostrar en 
la tele, la radio y las revistas. 
208 Durante la primera mitad de los ochenta, la “nacionalización de la historieta” se revela en todo su 
esplendor. El fenómeno traduce un enlace entre passado y presente histórico y ello se evidencia en dos 
revistas emblemáticas: SuperHumor y Fierro. 
209 Si en la década del setenta la fórmula permite legitimar un tipo de producción frente a las lógicas del 
arte y del mercado, durante la transición el espacio marginal opera como una alternativa y un refugio 
frente a las estructuras del régimen. En este sentido, lo marginal vendría a transformar la oposición 
binaria de dominadores y oprimidos con el propósito de fragmentar el discurso autoritário. 
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militar, e também abriu as portas para uma nova geração de roteiristas 
e desenhistas argentinos.”210 (ACEVEDO, 2017, p. 3) 

 
Desde o início, aponta Laura Vázquez, Fierro declarou seus princípios 

ideológicos e se agarrou ao projeto de publicar historietas argentinas com suas próprias 
identidades narrativas e estéticas. “Fierro constrói um cânone a partir de uma seleção 
reduzida de autores que viriam a representar ‘a melhor história em quadrinhos 
nacional e popular argentina’”211 (VÁZQUEZ, 2010, p. 304), excluindo dessa seleção 
quadrinistas que publicavam para outras editoras como Columba e Récord. Nesse 
círculo seleto, procurou-se valorizar o ofício de historietista profissional e incentivar 
pessoas leitoras, ou quadrinistas amadoras, a enviarem suas HQs, por meio de 
concursos, dando um cara democrática e plural à revista. 

 

 
É nesse contexto que surge na Fierro o “Subtemento Óxido” (figuras 15212, 

anterior), um suplemento especial dedicado “a los nuevos talentos” (IDEM, p. 299). O 
título não era ocasional: “óxido é o material que corrói o ferro; em outras palavras, é a 

                                                   
210 La Fierro, como se popularizó, se propuso ser íntegramente de historietas con algunas páginas 
reservadas al cine o la crítica literaria y entrevistas, reseñas e información sobre la vida y obra de 
dibujantes y guionistas del medio: rescató la producción de quienes publicaban para el mercado externo 
o se habían marchado del país durante la dictadura militar y también le abrió las puertas a una nueva 
generación de guionistas y dibujantes argentinos. 
211 Fierro construye un canon a partir de una selección reducida de autores que vendrían a representar 
“la mejor historieta nacional y popular argentina”. 
212 Fonte: https://ahira.com.ar/ejemplares/fierro-no-39/  

Figura 15 - Capas de revista Fierro nº 39 e “Subtemento Óxido” 18, “Especial Minas” 
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produção underground marginal, não profissional e experimental”213 (IBIDEM). Foi 
nessa seção da revista que quadrinistas mulheres começaram a conquistar visibilidade 
e a serem percebidas e lidas como um grupo, do qual também participou Maitena214. 

Em novembro de 1987, por exemplo, o número 39, traz o “Especial Minas”215, 
no qual são publicadas três historietas de quatro páginas cada uma, “assinadas por 
autoras que já tinham certo reconhecimento entre colegas e leitores da revista: Patricia 
Breccia, Maitena e María Alcobre”216 (ACEVEDO, 2017, p. 8). 

Os trabalhos mais lembrados de Maitena para a Fierro são as séries “Historias 
por metro”, roteiro e arte, e “Barrio Chino” (1989), com base no livro homónimo de 
Juan Martini (CERRA, 2011). Entretanto, nessa primeira fase de sua carreira, Maitena 
criou uma gama de personagens, uma para cada revista que publicava (CORDEU, 2015, 
virtual), pois algumas delas, tais como Sex Humor, Sex Humor Ilustrado e Fierro 
pertenciam à mesma editora, Ediciones Uraca. Assim surgiram as historietas 
“Coramina” (Sex Humor Ilustrado, 1986-1987), “Alicia” (Fierro, 1986, roteiro de R. 
Ferro), “La vi parada ahí” (Sex Humor Ilustrado, 1987), “El Langa” (Sex Humor 
Ilustrado, 1988), “Todos los caminos conducen a casa” (Fierro, 1988), “Tres dobles” 
(Fierro, 1988), “La Fiera” (Sex Humor, 1987-1988-1989), “Me lo contó un pajarito” 
(Fierro, 1989), “Garchi” (Sex Humor Ilustrado, 1989), “Gato” (Fierro, 1990), “La vida 
es puro cuento” (Fierro, 1990), entre muitas outras. Além disso, Maitena trabalhou 
com outros grupos de quadrinistas, colaborando para revistas sobre as quais não 
ouvimos falar com frequência no Brasil, tais como Cerdos & Peces e Feminaria, que 
comento a seguir. 

 
4.1.4. Maitena em Cerdos & Peces 
 
Cerdos & Peces nasceu em 1983 numa seção da revista El porteño, criada pelo 

jornalista e editor Gabriel Levinas e dirigida pelo autodenominado escritor e jornalista 

                                                   
213 El título “Subtemento Óxido” es simbólico: el óxido es el material que corroe el fierro; en otros 
términos, es lo marginal, la producción underground no professional y experimental. 
214 Para uma análise detalhada do corpo feminino e discursos sobre mulheres personagens e artistas na 
revista Fierro, ver “Autoras de Fierro. Una aproximación a las “minas” que dibujan en una revista de 
historietas argentina en los años ‘80”, de Mariela Acevedo (2017), e La historieta argentina. Una 
historia, de Judith Gociol e Diego Rosemberg (2000). 
215 Para acessar outros exemplares da Revista Fierro, verificar o Archivo Histórico de Revistas 
Argentinas, disponível em <https://ahira.com.ar/ejemplares/fierro-no-39/>. 
216 [...] bajo el título de “Minas de Fierro” se publican tres historietas de cuatro páginas firmadas por 
autoras que ya tenían cierto reconocimiento entre colegas y lectorado de la revista: Patricia Breccia, 
Maitena y María Alcobre. 
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maldito Enrique Symns. Em 1984, a seção se torna revista e chega aos kioskos, 
sobrevivendo com altos e baixos até 2004. Seu nome surgiu da leitura do hexagrama 
sessenta e um, “A verdade interior”, do livro I Ching. Tal filosofia chinesa nos conduz 
à busca da verdade, de nossa força em nosso íntimo, acredita que porcos e peixes 
trazem boa fortuna, pois são animais difíceis de serem influenciados. Embora tentemos 
escamotear sentimentos para o mundo externo, sabemos o que se passa dentro de nós, 
nesse sentido, o hexagrama nos orienta: “você sabe qual é o problema e também 
compreende a verdade da questão”. Essas características fizeram parte do que foi a 
revista Cerdos & Peces (LEZCANO, 2020, virtual). 

Essa revista também surgiu durante a redemocratização, ainda sob uma 
liberdade de expressão restrita. Seguia uma linha editorial semelhante à Fierro em 
termos ideológicos, porém contemplava mais artigos e reportagens do que quadrinhos, 
abordando “questões sociais que foram silenciadas ou excluídas da cultura oficial”217 
(CERDOS&PECES, 2020, virtual). “Onde havia tabu (drogas, luta contra o gênero 
estabelecido, assassinato, sexualidades da contracultura), Cerdos & Peces procurou 
quebrar sua espinha dorsal”218 (LEZCANO, 2020, virtual). 

“Entre quadrinhos pornôs de uma Maitena iniciante e confissões eróticas de 
Symns travestido com pseudônimos femininos, surgem diversos textos extremamente 
interessantes pelo assunto que abordam, ou pelo estilo jornalístico”219 (SANTOS, 2012, 
virtual). Dada a sua postura de enfrentamento, a revista e suas pessoas colaboradoras 
passaram por momentos turbulentos, ameaças de bombas, processos por indecência, 
dando voz a “delincuentes” e se posicionando de forma declarada, com uma “agenda 
própria que nenhum outra mídia tinha”220 (LEZCANO, 2020, virtual), até mesmo 
diante da chegada do Papa católico na América Latina em 1980. Nas palavras da 
escritora argentina Dolores Reyes, 

 
Cerdos & Peces foi uma espécie de educação emocional e intelectual. 
Era uma escrita visceral que não tinha lugar no âmbito institucional 
acadêmico, nem muito menos na mídia. Tudo era careta. Cerdos & 
Peces colocava tudo por escrito, é o território da liberdade e da 

                                                   
217 [...] temáticas sociales que estaban silenciadas o excluidas de la cultura oficial. 
218 Donde había un tabú (drogas, la batalla contra el género establecido, asesinato, sexualidades 
contraculturales), Cerdos & Peces trató de romperle la espina dorsal. 
219 Entre historietas porno de una Maitena principiante y confesiones eróticas de Symns travestido en 
pseudónimos femeninos, aparecen varios textos que son interesantísimos por el tema que abordan, o 
bien por el estilo periodístico. 
220 [...] agenda propia que no tenía ningún otro médio. 
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experimentação artística levada ao extremo, a qualquer custo. Dava 
tudo de si. E isso explodiu nossas cabeças.221 (LEZCANO, 2020, virtual) 

 
Em 2020, Cerdos & Peces faz um retorno inédito e preciso, publicando o número 

60, el final, com edição de Rodolfo Palacios e Juan Mendoza. Agora, se infiltrando nas 
mídias contemporâneas de comunicação, como Instagram @revistacerdosypeces, 
Facebook, com seu próprio website e vendendo a revista somente de forma virtual. 
Publicar um novo número da revista foi parte do processo motivacional de Enrique 
Symns para se recuperar da depressão causada pela diabete, segundo conta Palacios 
(LEZCANO, 2020, virtual). “Com uma lenda que cresceu ao longo do tempo, Cerdos & 
Peces se estabeleceu no imaginário coletivo como território de confronto com a 
realidade estabelecida – porque havia outra realidade possível”222 (IDEM). 

 
4.1.5. Maitena em Feminaria 

 
Outra revista começa a tecer novas realidades na Argentina em julho de 1988: 

Feminaria, dirigida por Lea Fletcher, com Diana Bellessi, Alicia Genzano e Jutta Marz 
no conselho de direção, e Márgara Averbach na área de tradução. Nessa revista passa-
se a desfrutar não apenas manifestações artíticas na/da Argentina da época, mas 
também tragos de fluidez e hibridez identitárias, culturais e linguísticas no país. 

A revista recuperava o estabelecimento da democracia no pós-ditadura 
argentino protagonizado por muitas mulheres, que passaram então a se organizar num 
movimento multissetorial de partidos políticos, sindicatos, espaços acadêmicos, 
artísticos, jornalísticos entre diversas outras manifestações sociais. Nesse ínterim, 
mulheres haviam organizado o primeiro 8 de março em 1984 e o primeiro Encuentro 
Nacional de Mujeres em 1986. Assim, a revista Feminaria nasce também como um dos 
veículos motores da reflexão teórica feminista nacional e internacional da época. 

María Moreno, jornalista, crítica cultural e escritora argentina, apresentou ao 
público da revista Fin de siglo, na seção Mujer y sociedad, o primeiro número da 
revista Feminaria, da seguinte forma: 

                                                   
221 Cerdos & Peces fue una suerte de educación emocional e intelectual. Era una escritura visceral que 
no tenía lugar a nivel institucional académico y mucho menos en los medios. Todo era careta. Cerdos & 
Peces ponía todo en la escritura, es el territorio de la libertad y de la experimentación artística llevada al 
extremo, a cualquier costo. Se ponía toda la carne al asador. Y eso nos volaba la cabeza a todos. 
222 Con una leyenda que fue creciendo con el tiempo, Cerdos & Peces se constituyó en el imaginario 
colectivo como el territorio de la confrontación con la realidad establecida – porque había otra realidad 
posible. 
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A ideia é trazer material e ajudar a criar a base para a produção teórica 
daqui, já que é impossível criar teoria no vácuo. Além disso, por que 
reinventar a roda? O objetivo é que as mulheres, munidas com esses 
elementos, se aproximem de outras mulheres e também de homens. 
Porque nós feministas devemos ter nosso próprio espaço que temos 
que redimensionar. Temos que trabalhar juntas, refletir e debater, mas 
se ficarmos só entre nós, ficaremos”, diz Lea. [...] Feminaria permite 
um espaço onde se aprende a teoria tal como foi concebida pela 
tradição patriarcal e depois transformada, desobstruindo a 
espontaneidade naïve de sonhar com um lugar não alienado da cultura. 
Talvez possa gerar sua própria diversidade por meio de uma mídia que 
explora uma área até então obscura: a relação das mulheres com aquilo 
cujo nome já causa desconforto: a pátria, esse nó de versos, de política, 
de diferenças.223 (MORENO, 1988, p. 46) 

 
A revista Feminaria foi publicada ininterruptadamente entre julho de 1988 e 

julho de 2002, com dois números por ano, chegando ao número 29, numa média de 30 
a 60 páginas cada número. Os números duplos 30/31 foram publicados em 2007 e, em 
maio de 2009, a revista se despede com seu último 32/33. Conforme conta Lea Fletcher 
em seu editorial Despedida, 

 
[n]unca vendemos a revista por um valor real, mas por um político. No 
site (www.feminaria.com.ar), todas as edições, da primeira à última, 
estão disponíveis gratuitamente [...]. Esses vinte anos foram 
sustentados com o trabalho voluntário de sua editora e de seu conselho 
editorial, bem como com a colaboração ad honorem de cada autora ou 
autor [...].224 (FEMINARIA, 2009, p. 1) 

 
Em geral, as seções da primeira parte da revista incluem Ensayo, Sección 

bibliográfica, Espejo roto – dedicado às mulheres e à mídia –, Volviendo del silencio 
– sobre as mulheres e suas ações na história argentina. A arte das capas é de artistas 
argentinas e a contracapa se dedica a quadrinhos de humor ou poesias. A partir de seu 

                                                   
223 La idea es traer material y ayudar a crear la base para la producción teórica de aquí ya que es 
imposible crear teoria en el vacío. Además, ¿para qué volver a inventar la rueda? El objetivo es que 
mujeres munidas com estos elementos vayan hacia otras mujeres y también hombres. Porque las 
feministas debemos tener um espacio próprio que tenemos que redimensionar. Tenemos que trabajar 
juntas, reflexionar y debatir pero si nos quedamos sólo entre nosotras nos quedaremos”, dice Lea. [...] 
Feminaria permite un espacio donde la teoría vaya aprendiéndose tal cual como fue concebida por la 
tradición patriarcal y luego transformada, despejar el espontaneísmo naïve de soñar con un lugar no 
enajeado con la cultura. Quizá pueda generar su propia diversidad a través de un médio que explora una 
zona hasta ahora oscurecida: la relación de las mujeres con eso cuyo nombre ya provoca incomodidade: 
la pátria, ese atado de versos, de políticas, de diferencias. 
224 [n]unca vendimos la revista al precio real sino a uno político. En el sitio web (www.feminaria.com.ar) 
todos los números, desde el primero hasta el último, están disponibles en forma gratuita [...]. Se ha 
sostenido estos veinte años con el trabajo voluntario de su editora y de su consejo editorial como también 
con la colaboración ad honorem de cada autora o autor [...]. 
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número 7 (agosto de 1991), a seção dedicada à literatura cresce e cria mais um dossiê 
dentro da revista, o Feminaria Literaria com teoria e crítica da literatura feminina, 
sobretudo da América Latina, além de poesia e narrativa inéditas argentinas. 
Declaradamente feminista, a revista se propunha a não se limitar a um único conceito 
de feminismo. “A revista reserva-se o direito de libertar a linguagem de qualquer 
elemento sexista, pois entendemos que a relação entre poder e saber também se 
expressa através do exercício da linguagem 225 (TIERRA VIOLETA, 2022, virtual). 
Entre essas fronteiras das definições plurais, Maitena encontrou mais um espaço de 
expressão. 

Não há como afirmar que a revista Feminaria lançou quadrinistas mulheres 
argentinas no mercado editorial de quadrinhos, pois muitas delas trabalhavam 
concomitantemente para várias mídias jornalísticas da época. Entretanto, certamente 
é possível assegurar que Feminaria as reuniu num só lugar, muito além do que 
propunha Fierro em “Subtemento Óxido” e “Especial Minas”. Na seção “Página de 
humor” de Feminaria ser uma quadrinista mulher era uma constante, não um 
suplemento. 

Nessas páginas se pode encontrar Stela de Lorenzo (1988, n. 1, p. 33); 
Patricia Breccia (1988, n. 2, p. 35 + contracapa); Tere (Maria Teresa Cibils, 1989, 
n. 3, p. 34); Silvia Ubertalli (1989, n. 4, p. 35); Maitena (1990, n. 5, p. 39); Diana 
Raznovich (1990, n. 6, p. 32). Após o número 7, essa página é intitulada “Página de 
arte” e passa a intercalar ilustrações, quadrinhos e fotografias, das quais participam 
Elba Fabregas (1993, n. 10, p. 26) e Eliana Gómez (1993, n. 11, p. 26). 

Por outro lado, as contracapas de todos os números foram dedicadas ao humor 
gráfico. Algumas quadrinistas de destaque são Cath Jackson (n. 7); Diana 
Raznovich (n. 1, 2, 3, 4, 5); Maitena (n. 2, 3, 4, 5); María Alcobre (n. 1, 2, 3 ); 
Patricia Breccia (n. 1, 2); Petisuí (n. 1, 2); Silvia Ubertalli (n. 1, 2, 3, 5, 6, 21 ); 
Stela de Lorenzo (n. 1, 2); e Tere (n. 2, 4, 5, 6). Além dessas HQs, há outros cartoons 
e ilustrações dessas mesmas quadrinistas em várias páginas do miolo da revista. 

Dado o caráter textualmente diverso de Feminaria, também se pode ler artigos 
e discussões sobre a produção de humor num meio tão masculinizado como o das 
histórias em quadrinhos. Alguns exemplos são “Mujeres humoristas: hacia uma 

                                                   
225 [...] no se limita a un único concepto del feminismo. La revista se reserva el derecho de emancipar el 
lenguaje de cualquier elemento sexista, pues consideramos que la relación entre el poder y el saber 
también se expresa a través del ejercicio del idioma. 
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sonrisa sin sexismo”, de Silvia Itkin (FEMINARIA, 1998, n. 21, pp. 22-26), o qual 
incorpora inclusive depoimentos das quadrinistas; “Algunas cuestiones sobre el humor 
feminista”, de Diana Raznovich (FEMINARIA, Notas y Entrevistas, 1994, n. 13, p. 
29); e “El humor en la escritura de narradoras argentinas contemporáneas: de la 
cosmovisión a la estética”, de Irma Verolín (FEMINARIA, 1998, n. 21, p. 54). 
 

 

 

 
  

Figura 16 - Feminaria, contracapa, 1990, n. 6 

Figura 17 - Figura 18 - Feminaria, contracapa, 1989, n. 4 
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Figura 18 - HQs de Maitena na revista Feminaria, 1990, n. 5, ano III, p. 39 
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Embora as narrativas gráficas mais recentes sugiram a presença do 
autobiográfico como uma característica nova, as tiras de Maitena em Feminaria fazem 
tal afirmação cair por terra. Nessas HQs, Maitena quadriniza conversas entre mãe e 
filha, avó e neta, refletindo sobre as condições de mulheres de classe média da época 
na Argentina. Nas tiras anteriores (figura 18, anterior), observa-se um tom 
autobiográfico explícito, nos diálogos e traços, de Maitena-mãe com sua própria filha. 
Em Feminaria, também se pode ver traços e narrativas que seriam mais desenvolvidas 
em suas personagens mais famosas em Mujeres Alteradas (figuras 16 e 17, anterior). 

Sem papas na língua, a quadrinista é certeira em suas entrevistas e narra sobre 
sua vivência como mãe solteira, expulsa de casa, e que passa a trabalhar freneticamente 
para criar seus filhos. Seu processo criativo se relaciona intimamente com suas 
experiências e desejos, a depender da época em que os fazia. 
 

4.1.6. Y en este rincón, las mujeres 
 
Passeando entre muitas de suas identidades, Maitena criou a pulsão para 

desenhar sua primeira personagem fixa “Flo” (figura 18, anteriores), publicada 
inicialmente nas páginas dos jornais portenhos Tiempo Argentino e El Cronista 
Comercial. A compilação de suas HQs nessas mídias foi publicada pela Ediciones de la 
Flor no formato livro em 1992, intitulado Y en este rincón, las mujeres. O livro lhe 
rendeu posteriormente visibilidade em revistas feministas na Argentina, como em 
Para Ti. 

Para Ti foi uma revista pioneira do segmento de revistas femininas na 
Argentina, lançada desde maio de 1922, pela Editorial Atlántida, dedicada a uma classe 
média numerosa e de uma elite tradicional, na qual a divisão social se atrelava 
fortemente à divisão sexual do trabalho (DANTAS, 2006, p. 117). A revista cobriu 
diversas etapas da história de mulheres, bem como suas mudanças na vida social 
(ARCHIVO D ILUSTRACION ARGENTINA, 2018, virtual) no que se refere à moda, 
decoração, arquitetura, comportamentos etc. Ter sua então nova série de histórias em 
quadrinhos publicadas nas últimas páginas da revista Para Ti a partir de 1993, 
possibilitou a Maitena saborear a estabilidade de um contrato e salários fixos 
(DANTAS, 2006, p. 93). Afinal, havia trabalhado por quase dez anos sem ter sucesso 
para além do universo das historietas, e havia feito muitas histórias em quadrinhos que 
não se tornaram massivas (TIPOS DE MINAS, 2015, 04:14-04:50 min). 
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O período entre Y en este rincón, las mulheres (Ediciones de la flor, 1993) e seu 
livro Mujeres Alteradas 1 (Atlántida, 2001) foi fundamental para Maitena fincar suas 
raízes no polissistema argentino de HQs e buscar mercados internacionais. Maitena 
passou a circular nas páginas de quadrinhos na Europa, sobretudo com HQs eróticas 
publicados anteriormente em Fierro e SexHumor, como “La Fiera” na legendária 
revista barcelonesa Makoki (MANZANARES, SEVILLA, LÓPEZ, 2012, virtual; 
FURTADO, 2002, virtual). Inclusive chegou a apresentá-las na época no renomado 
Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême, na França, e a partir daí 
conseguiu ter seus interesses representados por uma pessoa agente de quadrinhos na 
Europa (LANACIONAR, 1998, virtual). 

Outro ponto de virada na carreira da quadrinista foi a publicação da série de 
quadrinhos Superadas, entre 1998 e 2009, no jornal argentino La Nación; e Curvas 
Peligrosas, em 2003 na revista dominical dessa mesma mídia. Durante um dos ápices 
de sua carreira, publicando em um dos jornais de maior circulação na argentina desde 
1909, “um dos cérebros no qual se podia ver o pensamento cotidiano de uma parte dos 
setores tradicionais argentinos”226, como o descreveu o sociólogo Ricardo Sidicaro 
(2011, p. 148), Maitena lamenta que seu pai não tenha visto seu sucesso. “Ele não 
chegou a ver meu quadrinho por dias, e senti pena, porque era um leitor assíduo de La 
Nación. Até o último momento, ele não acreditava que eu realmente trabalharia para 
essa mídia”227 (LANACIONAR, 1998, virtual). Na verdade, como prossegue a 
entrevista, “ninguém que conhecia a infância de Maitena teria acreditado” (IDEM). 

A partir dessas décadas, as tiras de Mujeres Alteradas começaram a aparecer 
em “El País Semanal”, a edição dominical do jornal espanhol El País (MANZANARES, 
SEVILLA, LÓPEZ, 2012, virtual), onde arquire notoriedade (MERINO, 2018, virtual). 
Maitena também teve seus desenhos publicados em veículos midiáticos de mais de 
trinta países, tais como El Nacional, de Caracas; La Stampa, de Milão; Madame 
Figaro, da França; Público, de Portugal; Día Siete, de México; El Mercurio, do Chile; 
Paula e El País, do Uruguai; e Claudia e Folha de São Paulo, do Brasil (tema retomado 
no capítulo 5, desta tese). 

                                                   
226 [...] como uno de los cerebros en los que se podía ver el pensamiento cotidiano de una parte de los 
sectores tradicionales argentinos [...]. 
227 Ahora -a tres meses de la muerte de su padre- Perica vuelve al diario. "No llegó a ver mi historieta 
por días, y me dio lástima, porque era un clásico lector de La Nación. Hasta último momento no creyó 
que yo fuera a trabajar realmente para este medio." En realidad, nadie que conozca la infancia de 
Maitena lo hubiera creído. 
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Nesse constante movimento de publicar em revistas e jornais, depois ter 
compilações de histórias em quadrinhos em livros228, Maitena foi publicada por 
editoras bastante renomadas no sistema livreiro, tais como Randomhouse Mondadori 
na España e América Latina; Editorial Sudamericana, na Argentina; Mondadori, na 
Itália; Editions Metaillé, na França e Penguin Books, nos Estados Unidos. 

Para a pesquisadora Ana Merino (2018, virtual), Maitena 
 

[...] é uma das vozes pioneiras que abrem e normalizam o espaço 
editorial. Sua fama internacional foi acompanhada de um grande 
sucesso comercial e abriu seu universo de vinhetas a um público 
hispânico que não era necessariamente leitor de quadrinhos. [...] 
Maitena fez com que seu sarcasmo pessoal, narrando a feminilidade, 
se transformasse na fórmula de humor que definia um novo leque de 
estereótipos femininos.229 (MERINO, 2018, virtual) 

 
Por sua vez, para a própria quadrinista, seu sucesso está bastante relacionado a 

esse lugar que conquistou trabalhando no universo das revistas femininas (TIPOS DE 
MINAS, 2015, 04:14-04:50 min). Essa mirada femenina era o que era diferente na 
época. Porém, afirma que, durante muito tempo, os trabalhos que fazia estiveram 
bastante pautados pela necessidade financeira. Sob essa condição “cualquier trabajo 
me parecía bueno. Y eso condicionó mucho que eligiera hacer eso o hacer lo otro” 
(IDEM). 
 

4.1.7. Alteradas, Superadas, Escogidas 
 
Maitena começava seus quadrinhos pelo desenho, entendia seus traços como já 

bastante narrativos e a expressão das personagens tinham a ver com determinada 
situação. Depois pensava os diálogos nos balões. Muitas vezes, desenhava em frente a 

                                                   
228 Cronologicamente, as publicações de Maitena em livro, em espanhol, na Argentina foram: Y en este 
rincón, las mujeres (Ediciones de la flor, 1992); Mujeres Alteradas 1 (Atlántida, 2001); Mujeres 
Superadas 1 (Ediciones de la flor, 2002); Mujeres Alteradas 2, 3, 4 (Atlántida, 2003); Mujeres 
Alteradas 5 (Sudamericana, 2003); Mujeres Superadas 2 (Sudamericana, 2003); Curvas Peligrosas 1 
(Sudamericana, 2004); Curvas Peligrosas 2 (Sudamericana, 2005); Mujeres Superadas 3 
(Sudamericana, 2006); Todas las Mujeres Alteradas (Lumen, 2006); Nueva Biblioteca Clarín de la 
historieta: Maitena. Mujeres Escogidas (Arte Gráfico Editorial Argentino, 2006); Todas las Superadas 
(Sudamericana, 2008); Lo mejor de Maitena (Sudamericana, 2014) e Lo peor de Maitena 
(Sudamericana, 2015). 
229 El caso de la autora argentina Maitena (1962) también merece ser mencionado porque es una de las 
voces pioneras que abren y normalizan el espacio editorial. Su fama internacional fue acompañada de 
un gran éxito comercial y abrió su universo de viñetas a un público hispánico que no era necesariamente 
lector de cómic. [...] Maitena, hizo que su sarcasmo personal narrando la feminidad se convirtiera en la 
fórmula de humor que definía un nuevo abanico de estereotipos femeninos. 
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um espelho, para reproduzir expressões faciais reais. Por isso, muitas de suas 
personagens eram canhotas (GRAFONAUTA, 1998, virtual). Outro espelho que usou 
foi a renomada quadrinista francesa Claire Bretécher230 (1940-2020), quem “a ajudou 
a visualizar o processo expressivo da feminilidade corrosiva e a desenvolver a paródia 
feminista”231 (MERINO, 2018, virtual). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A medida sobre o quanto as HQs de Maitena criam ou reproduzem modelos da 

realidade são observações constantes de quem descreve seu trabalho ou pesquisa seus 
quadrinhos. Quino, na apresentação de Maitena para o livro Mujeres Alteradas 1, a 
descreve como “[e]spontânea e direta, Maitena não pretende ser um ‘espelho que 
reflete a realidade’. Pelo contrário: ela agarra a realidade, espelho e tudo, e nos joga na 

                                                   
230 Cf.: https://www.tcj.com/claire-bretecher-1940-2020/ 
231 Para Maitena, la celebrada autora francesa Claire Bretécher fue su gran influencia porque le ayudó a 
visualizar el proceso expresivo de la feminidad corrosiva y a desarrollar la parodia feminista. 

Figura 19 - Personagem Agrippine, de Claire Bretécher 
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cabeça. Isso não é só bastante original, mas também muito saudável no panorama 
argentino”232, (MAITENA, 2001, p. 3). 

Não há dúvidas que Maitena é uma “figura-chave em termos de abertura de um 
novo espaço de representação de autoria feminina nos quadrinhos latino-
americanos”233, como afirma a pesquisadora estadunidense Brittany Nicole Tullis 
(2014, pp. 26-27). Tal como Quino, Tullis usa o espelho como metáfora para descrever 
o trabalho de Maitena, ao mesmo tempo que o vê também como um retrato, forçando 
“seus leitores a examinar suas próprias escolhas e ações em confronto com as 
expectativas e demandas da sociedade”234 (IDEM). Por sua vez, Daiany F. Dantas 
(2006, p. 116), em sua pesquisa sobre a ambivalência da autorrepresentação de 
mulheres nas HQs, mostra como Maitena vivenciou um embate com as ficções 
reguladoras de gênero enquanto sujeito de seu contexto e produtora de objetos. Tendo 
em conta que Maitena dirige-se, sobretudo, ao “segmento cambiante” de mulheres de 
classe média na Argentina e joga com os paradigmas de papéis e funções sociais dessas 
mulheres nesse país, Dantas entende que 

 
Maitena captou o sentimento universal contido no estereótipo 
metamorfoseante da mulher moderna, retratando a perda de 
referencial e, ao mesmo tempo, as muitas migrações realizadas em 
torno dessa indefinição. [...] reside no corpo o campo dos sinais dessa 
metamorfose. Recorrendo ao grotesco, mostra corpos secretantes e 
repletos de pequenos excessos: pelos, rugas, estrias, flacidez. Manchas 
na pintura polida da imagem triunfante de mulher moderna que se 
insiste em impor às mulheres que vivem o contemporâneo. Em sua 
autoironia, ela destrói as possibilidades de um corpo manipulável em 
função dos cânones estéticos, expondo a imposição dos padrões para a 
reversão do envelhecimento biológico e da perfeição física. A 
multiplicidade das mulheres alteradas, sua volatilidade nas 
representações, a relação de descontrole frente à degeneração natural 
e incompatibilidade com o cânone, transgride bases elementares das 
ficções de gênero. (DANTAS, 2006, pp.117-118) 

 
Nem todas as mulheres se viram ou se vêem representadas nos quadrinhos de 

Maitena, sobretudo a partir do século XXI, quando o modelo de mulher universal 
conquista sua desconstrução em diversos sistemas. Há pesquisadoras que consideram 

                                                   
232 Espontánea y directa, Maitena no pretende ser un “espejo que refleja la realidade”. Por el contrario: 
ella agarra la realidade, con espejo y todo, y nos tira por la cabeza. Esto no sólo es originalíssimo sino 
también muy saludable dentro del panorama argentino. 
233 [...] key figure in terms of opening up a new space of female-authored representation in the Latin/o 
American comic. 
234 As a text, Las Superadas functions as both a portrait and a mirror, forcing its readers to examine 
their own choices and actions in confrontations with societal expectations and demands. 
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o trabalho de Maitena como representação de modelos tradicionais da mulher, cujos 
diálogos e comportamentos advêm de lugares de privilégio, como Melissa Fitch (2009). 
Por sua vez, outras pesquisadoras, como Gema Pérez Sánchez (2011), que acreditam 
que muitas das respostas negativas às HQs de Maitena reiteram estereótipos de gênero, 
pois “se espera que autoras abordem toda a gama de experiências femininas, incluindo 
todas as complexas interseções de raça, classe, idade e sexualidade, enquanto seus 
pares homens [cisgêneres] não estão sujeitos a expectativas tão rigorosas”235 (TULLIS, 
2014, p. 320). 

É indubitável reconhecer a força de Maitena em remexer porções canonizadas 
de diversos sistemas. No sistema educacional, por exemplo, suas HQs enchem as 
páginas de livros didáticos para se discutir linguagem, língua, papéis de gênero, 
estereótipos, entre outros temas. Por sua vez, na academia Maitena é tema de centenas 
de pesquisas em diversas áreas do conhecimento, e aparece também como ponto de 
partida para muitos trabalhos que propõem investigar representações e identificações 
de mulheres nos quadrinhos. Já para quadrinistas, Maitena atuou inicialmente como 
modelo e molde de realidades então invisibilizadas, estimulando outras quadrinistas a 
soltarem sua voz e reivindicarem seu próprio estilo, como PowerPaola. Todas essas 
características reiteram sua posição central no polissistema das histórias em 
quadrinhos na América Latina. 

 
4.1.8.  Lo peor e lo mejor de Maitena 

 
No ápice de sua carreira como quadrinista e com a carreira de escritora 

engatilhada, Maitena decide criar a publicação de seus sonhos: Lo mejor de Maitena 
(Sudamericana, 2013) e Lo peor de Maitena (Sudamericana, 2015) (figuras 20 e 21, 
adiante). Este último, “[n]um formato divino, com um design genial, com páginas de 
vários estilos, cheias de esboços, com uma capa preta requintada e misteriosa, sem o 
nome do livro nem o da autora impressos nele”236 (GAFFOGLIO, 2016, virtual). 
 

                                                   
235 [...] this sort of negative critical response, in this case directed at Maitena specifically, is but one 
example of the ways in which female authors are expected to address the full gamut of female experience, 
including all of the complex intersections of race, class, age, and sexuality, while their male counterparts 
are not held to such stringent expectations. 
236 [D]e un formato divino, con un diseño genial, con páginas de muchos estilos, lleno de bocetos, con 
una tapa negra exquisita y misteriosa, que no llevaba impreso ni el nombre del libro ni el de su autora. 



 151 

  

 
Desenhei esses quadrinhos no final dos anos 1980 e início dos 90, antes 
de me tornar uma humorista séria. Por muito tempo, essas páginas 
eram inapresentáveis para mim, não por serem sobre sexo, mas por 
questões estilísticas, que já não me incomodam tanto. Hoje resgato o 
frescor irreverente e o erotismo – algo ingênuo em muitos casos – que 
as mantêm vivas. Sobretudo, invejo a paixão com que foram feitas, 
roubando horas de tudo e me expondo ao que quer que fosse.237 
(MAITENA, 2015) 

 
Na época quando começou, desenhava com lápis e depois passava à caneta, o 

que lhe permitia começar um traço fininho e depois terminá-lo mais grosso. “Nunca 
me dei bem com as Rotrings”, comenta Maitena (LANACIONAR, 1998, virtual)238, “E 
agora, com o computador e tudo mais, é muito difícil para mim mudar meus materiais 
de trabalho. Prefiro colocar um disco, acender um cigarro, colocar as corzinhas e 
pintar” (IDEM). 

Se as novas tecnologias não fizeram parte da rotina de Maitena durante a maior 
parte de seu processo criativo, elas se tornaram inevitáveis para promover seus últimos 

                                                   
237 Dibujé estas historietas a fines de los años 80 y principios de los 90, antes de convertirme en una 
humorista seria. Durante mucho tiempo estas páginas me resultaron impresentables, pero no porque 
fueran sobre sexo sino por cuestiones estilísticas que ya no me preocupan tanto. Hoy rescato la frescura 
irreverente y el erotismo -algo ingenuo en muchos casos- que las mantienen vivas. Pero sobre todo 
envidio la pasión con la que fueron hechas, robándole horas a todo y exponiéndome a lo que fuera. 
238 Cuando empecé, los hacía con lápiz y después pasaba la tinta con pluma. Nunca me llevé bien con las 
Rotrings. La pluma, en cambio, permite que un mismo ojo lo empieces finito y lo termines grueso. Y 
ahora, con las computadoras y todo eso, me cuesta mucho cambiar mis materiales de laburo. Prefiero 
poner un disco, prender un cigarrillo, colocar los colorcitos y pintar. 

Figura 20 - Lo mejor de Maitena 
(Sudamericana, 2013) 

Figura 21 - Lo peor de Maitena 
(Sudamericana, 2015) 
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lançamentos. Maitena percebeu vender menos cópias de Lo mejor e Lo peor do que lhe 
favoreceu a série Mulheres Alteradas uma década atrás. Na Argentina, da tiragem de 
25 mil exemplares, Lo peor de Maitena não vendeu nem vinte por cento. Por outro 
lado, seus livros Mujeres Alteradas, Superadas e Curvas Peligrosas, publicados em 
livro entre 2002 e 2005, somaram mais de um milhão e meio de exemplares, vendidos 
em trinta países e traduzidos para doze línguas diferentes (GAFFOGLIO, 2016, 
virtual).Uma das saídas para divulgar mais seus livros foi criar sua conta 
@maitenaburunda239 na rede social Instagram. Os novos livros, com 260 páginas em 
média, simulam o design de novela gráfica da moda e trazem seus quadrinhos mais 
antigos. No universo virtual das HQs, como no website argentino Comiqueando 
Online240, Lo peor de Maitena recebeu críticas de várias ordens: o valor do produto era 
alto, dada a qualidade do papel transparente e seus desenhos em preto e branco. No 
lançamento, o livro custava $349.00 pesos argentinos (ACCORSI, 2015, virtual); em 
2020 estava $1,499.00 pesos (ESTACIÓN LIBRO, 2020, virtual); e em 2022, 
$3,249.00 pesos (IDEM, 2022, virtual) – se convertidos na moeda brasileira, os 
valores seriam R$21,78; R$93,58 e R$133,87 reais, respectivamente. 

Outra crítica interessante a Maitena foi designá-la num tom pejorativo como “la 
imitadora de Manara”, quadrinista italiano reconhecido no ocidente por seus 
quadrinhos eróticos, como por exemplo no comentário escrito por bazillusgg no 
argentino Comiqueando Online (em 03 de abril de 2015) (ACCORSI, 2015, virtual). 
Quando comenta sobre sua arte underground do fim dos oitenta, Maitena afirma que 
“[t]oda aquela primeira etapa foi de aprendizado, copiei todo mundo, Manara, Pratt, 
sou workaholic então não foi difícil para mim desenhar até cansar”241 (CORDEU, 2015, 
virtual). Naquele então, a quadrinista construia suas identidades num universo ainda 
mais masculinizado das HQs e incorporava sua época, na qual a arte da cópia, seja de 
fotografias para os quadrinhos, ou de HQs estrangeiras para nacionais, era uma prática 
recorrente no mundo ocidental. A própria pessoa editora-quadrinista espanhola Josep 
Toutain, responsável pelo boom de HQs adultas em seu país nas décadas de 1970 e 80, 
comentou que “o plágio se resume a uma questão de grau. ‘Vale tudo’, o que importa ‘é 

                                                   
239 Cf.: https://www.instagram.com/maitenaburunda/ 
240 Cf.: https://www.comiqueando.com.ar/comic_clips/lo-peor-de-maitena/ 
241 Toda esa primera etapa fue de aprendizaje, yo copiaba a todos, a Manara, a Pratt, soy una adicta al 
trabajo por eso no me costaba dibujar hasta cualquier hora. 
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que ninguém possa dizer: o desenhista copiou descaradamente dali’”242 (TOUTAIN, 
1981, p. 66 apud VÁZQUEZ, 2010, p. 72). 
 
 

  

                                                   
242 [...] el plagio se reduce a una cuestión de grado. ‘Todo vale’, lo que importa ‘es que nadie pueda decir: 
el dibujante se ha copiado descaradamente de ahí’ [...]. 

Figura 22 - "Barrio Chino", Lo peor de Maitena (2015, p. 179) 
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Se se pode identificar semelhanças nos traços de Maitena e Manara, a 
quadrinista argentina certamente se diferencia em relação à narrativa, na qual 
posicionava muitas de suas personagens mulheres como centro do desejo – narradoras 
–, ao invés de objetos desejáveis – narradas. Como destaca Mariela Acevedo (2015), 
sobre “Barrio Chino” (figura 22243, anterior), o mais importante é como a HQ que 
“parece um discurso sexista inclui estratégias discursivas disruptivas que introduzem 
a presença de uma leitora no texto a partir de uma interpelação de gênero do sujeito 
que narra”244 (ACEVEDO, 2015, virtual).  

Ao longo de seus trinta anos de carreira, Maitena perpassou várias gerações de 
quadrinistas e pessoas leitoras e se adaptou ao meio com o qual interagia. A resistência 
de recepção de Lo mejor e Lo peor de Maitena dão indícios dos desafios que a 
quadrinista ainda enfrenta. A variável econômica, considerando o alto valor do 
produto, certamente é um deles. Sobretudo num universo no qual quadrinistas se 
lançam virtualmente, de forma gratuita muitas vezes, antes de publicarem no 
impresso. Inclusive, esse pode ser um dos fatores determinantes para não haver ainda 
tradução e publicação desses livros no Brasil. Além disso, outro desafio evidenciado 
por comentários de pessoas leitoras em sites de especialidades é a persistência de tabu 
e estereótipos em torno da produção de HQs eróticas por mulheres quadrinistas. 

Entretanto, gerações recentes de quadrinistas, sobretudo após 2010, têm 
diversificado as formas narrativas e gráficas de protagonizarem mulheres nas HQs: 
nem sempre a partir do humor, e usufruindo de suportes virtuais ao seu favor. Além 
de funcionar como espaço de divulgação, esse ambiente é aderido como suporte de 
criação e comunicação entre pessoas quadrinistas e seu público. Nesses encontros, 
Maitena, bem como outras gerações de quadrinistas, é chamada a se posicionar 
virtualmente sobre questões de ordem social, excedendo as abas de websites de 
especialidade. Assim passa a quadrinizar em e com outros centros do polissistema, que 
juntos formam coletivos de produção de HQs femininas e/ou feministas. 

                                                   
243 Fonte: Lo peor de Maitena (2015, p. 179). Publicada inicialmente em Fierro, nº 62, septiembre 1989, 
capítulo 1, p. 35, de Ed. La Urraca. 
244 Sin embargo, estas narrativas no deberían ser ligeramente leídas sin tener en cuenta las restricciones 
del género (al que definimos más arriba como pornothriller), las del contexto histórico de la época (los 
años ochenta eran tiempos de post censura en Argentina y en España, que resultaba un mercado a veces 
primario para la producción argentina), las propias de una revista de historietas para adultos que se 
propone explorar y exceder los límites de lo representable y las de la autoría, que en el caso citado podría 
marcar la necesidad que una artista podía contar una historia de estas características, entre otras 
posibles. Lo que me interesa destacar, es cómo una historieta que parece un discurso sexista incluye 
estrategias discursivas disruptivas que introducen la presencia de una lectora en el texto a partir de una 
interpelación de género del sujeto que narra. 
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Em junho de 2015, 
Maitena colaborou na 
divulgação do protesto 
#Niunamenos (figura 23245, 
lateral) na Argentina 
(ROVETTO, 2019, virtual). Logo 
em 2016, colaborou com 
PowerPaola em seu projeto 

#LongDistanceRelationship, 
criado dentro do coletivo Chicks 
on Comics246 (figura adiante). 
Alguns dos desafios e mudanças 
posteriores que chacoalharam o 
polissistema latino-americanos 

de quadrinhos são analisadas a seguir, na descrição da trajetória de PowerPaola.  

                                                   
245 Fonte: http://hacemeundibujo.blogspot.com/search?q=maitena Acesso em: maio 2022. 
246 Cf.: http://chicksoncomics.blogspot.com/2016/01/weve-moved.html 

 

Figura 23 - Maitena participa do protesto 
virtual #Ni una menos (2015) 
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ENTRECAMINOS 
 
 

 
  

Figura 24 - Em 13 de outubro de 2016, PowerPaola desenha Maitena 
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4.2. PowerPaola 
 

 

 
Na narrativa gráfica-autobiográfica Vírus Tropical (2011), a quadrinista 

PowerPaola nos narra a trajetória de Paola Andrea Gaviria Silguero, a partir de sua 

Figura 25 - ¿De dónde eres?, de PowerPaola (2014) 



 158 

concepção – inicialmente gases, ou um vírus tropical –, passando por seu nascimento 
em 20 de junho de 1977, as relações de sua família durante suas fases da infância e 
adolescência. Nos treze capítulos – intitulados ‘Quito, 1976’, ‘La familia’, ‘La religión’, 
‘Las mujeres’, ‘El dinero’, ‘Las despedidas’, ‘Los amigos’, ‘La adolescencis’, ‘Cali’, ‘La 
identidad’, ‘El trabajo’, ‘El amor’ e ‘El adiós’ – conta, em sua perspectiva em primeira 
pessoa, como foi viver rodeada por mulheres em diferentes faixas etárias. Além disso, 
sua narrativa gráfica mais conhecida mundo afora mostra, especialmente, como 
nasceu sua relação com a arte gráfica e como é crescer num contexto intercultural, 
desenvolvendo identidades diversas entre as fronteiras de Quito (Equador), onde 
nasceu, e Cali (Colômbia), país de nacionalidade de sua mãe e pai, onde cresceu. De 
fato, essa ‘dupla-nacionalidade’ é um aspecto importantíssimo na trajetória de 
PowerPaola, que sempre se descreve, em suas biografias em websites, livros etc., como 
‘equatoriana-colombiana’. 

Se na maioria dos livros de Maitena, compostos por tiras cômicas ou cartuns, o 
aspecto autobiográfico é narrado em terceira pessoa; com Virus Tropical vê-se eclodir 
a autobiografia em quadrinhos em primeira pessoa em diversas HQs criadas por 
mulheres hispano-americanas. No sistema editorial, a HQ de PowerPaola passou a ser 
inserida dentro do “novo” gênero denominado novela gráfica ou romance gráfico. 
Porém, como acredita Hillary L. Chute (2010), apesar do tamanho e da estrutura visual 
desses livros, o termo “narrativas gráficas” torna-se mais apropriado para tais 
produções, pois outras características sobressaem nos quadrinhos contemporâneos 
criados por mulheres. 

 
[M]esmo quando deliberadamente enfatizam as histórias oficiais e os 
modos tradicionais de transmissão da história, eles estão 
profundamente investidos em sua própria exatidão e historicidade. São 
textos que ou reivindicam o status de não-ficção ou escolhem, [...] 
rejeitar completamente as categorias de não-ficção e ficção em seus 
enredos auto-representativos. (CHUTE, 2010, p. 3) 

 
Outra característica que diferencia o trabalho de Maitena e PowerPaola é que 

Paola localiza sua arte em territórios determinados, nos quais podemos perceber 
translados por meio da arte gráfica, desde o movimento de carros e aviões, às 
diferenças gráficas territoriais e intralinguísticas do espanhol. Tais características 
brindam suas HQs com diversidade de identidades territoriais. Em ¿De dónde eres? 
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(figura 25247, anterior), por exemplo, PowerPaola “coloca em cena a fragilidade dos 
territórios por onde transitamos e a necessidade premente (do mundo) de nos 
classificarmos e nos identificarmos com um lugar (ALEMÁN, 2014, p. 16)248. 

Na narrativa de Virus Tropical, vemos que Paola Gaviria, aos nove anos, ganha 
seu primeiro concurso de desenhos por estímulo de seu pai Uriel, que viu o anúncio 
publicado numa revista infantil como forma de celebrar a visita do Papa João Paulo II 
em Quito em 1986 (POWERPAOLA, 2013, p. 34). Além disso, sabemos que Paola, 
quando adolescente em Cali, faz uma graninha vendendo brownies e fazendo desenhos 
ecológicos para uma empresa de camisetas (IDEM, p. 127; 130; 154); começa o curso 
de expressões artísticas (IBIDEM, p. 131); e também nos apresenta a primeira vez que 
encontra artistas muralistas-grafiteiros, desvelando o êxtase de passar a noite pintando 
com pessoas amigas (IBIDEM, p. 157). 

Ao fim da HQ, PowerPaola encerra sua autobiografia gráfica deixando em 
aberto a mensagem: “prepararme para salir al mundo y hacer mi vida” (IBIDEM, p. 
159). Naquele momento na narrativa, Paola Gaviria ainda não era PowerPaola, e ‘se 
jogar no mundo’ representa um início de uma nova fase da vida. Por outro lado, a 
publicação de Virus Tropical só se realiza no mundo físico com o deslocamento de 
Paola Gaviria a outros estrangeiros. Para PowerPaola, representa uma missão 
cumprida, a primeira narrativa gráfica finalizada após dois anos de trabalho constante 
e uns três anos anteriores de concepção do projeto; sua primeira publicação no formato 
livro, por uma editora internacional argentina; uma expansão de suas fronteiras hacia 
América do Sul e outros continentes. 
 

4.2.1. Antes de Virus Tropical 
 
Quando sai de casa, Paola Gaviria segue rumo às suas realizações pessoais-

profissionais na arte. Entre 1996 e 1998, estuda Expresión Artística na Pontificia 
Universidad Javeriana, em Cali, Colombia; em 1997, participa do Teatro Experimental 
de Cali (TEC); entre 1999 e 2003, cursa Artes Plásticas, Instituto de Bellas Artes, 
Medellín; em 2002, seus trabalhos participam do “Hispanic Heritage Month”, na 

                                                   
247 Fonte: Revista Universidad de Antioquia, Especial Literatura Ecuatoriana, n. 316, abril-junio 2014, 
p. 47. Disponível em: https://docplayer.es/62242570-Ir-a-contenido-revista-universidad-de-
antioquia.html  
248 […] pone en escena la fragilidad de los territorios por donde nos movemos y la apremiante necesidad 
(del mundo) por clasificarnos e identificarnos con un lugar. 
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Forman University, em Georgia (Estados Unidos); e em 2003, expõe “Show me your 
sexy urbanity” na galeria Studio, em Frankfurt (Alemanha) (FIXRECSTAY, 2010, 
virtual). 

Nesse mesmo ano quando se gradua, a quadrinista passa a integrar o coletivo 
Taller 7249, em Medellín (Colombia), que permaneceu ativo por quinze anos. 
Integravam também esse projeto as pessoas artistas Adriana María Pineda, Julián 
Urrego, Carlos Carmona y Mauricio Carmona Rivera. Tratava-se de um projeto gerido 
pelas próprias pessoas artistas plásticas, um laboratório de criação e experimentação, 
bem como um espaço de pensamento, pesquisa e intercâmbio, uma rede de trabalho 
colaborativa “em uma cidade carente de espaços abertos para a produção, promoção e 
discussão de práticas artísticas fora do circuito institucional estabelecido”250 (ARTE-
SUR.ORG, 2021, virtual). No coletivo, promoviam exposições, atividades acadêmicas, 
residências artísticas, projetos artísticos e um centro de documentação e publicações. 

Também em 2003, Paola Gaviria foi selecionada para integrar a residência 
promovida pela Cité Internationale des Arts251, em Paris (França), para onde se 
transladou e residiu até 2005. Vivendo lá, expôs em outros espaços, como “Rouge d’un 
lieu”, na galeria Rue Francaise by Miss China, em 2004 (FIXRECSTAY, 2010, virtual). 
Ali, a quadrinista passa a conhecer e se reconhecer em outras linguagens de expressão 
para além da pintura, das artes plásticas. 

Em entrevista a Malena Rey, entrevistadora da série do youtube 
Conversaciones, promida pelo Museu de Arte Latinoamericano de Buenos Aires 
(MALBA) – museu onde, inclusive, reside o famoso Abaporu (1928), de Tarsila do 
Amaral –, a quadrinista conta que é na França onde seu olhar se abre sobre as bande 
dessinées como possibilidade de criação, onde passa a conhecer diversos novos estilos 
de desenho e de narração de vidas “sin pelos en la lengua” (MUSEO MALBA, 2021, 
virtual, 6:00 min-6:11 min), como as narrativas gráficas autobiográficas. É nesse 
momento, sobretudo, que encontra uma variedade de publicações de HQs criadas por 
um volume considerável mulheres quadrinistas. Belo dia, uma vizinha de PowerPaola 
viu seus desenhos e disse: “¡Tienes que leer cómics!” (TARIFEÑO, 2011, virtual). 
Emprestou a ela vários livros de quadrinhos, como os da canadense Julie Doucet252. 

                                                   
249 Cf.: http://www.arte-sur.org/es/museos/taller-7-2/ 
250 […] en una ciudad carente de espacios abiertos a la producción, promoción y discusión de las 
prácticas artísticas por fuera del circuito institucional estabelecido. 
251 Cf.: https://www.citedesartsparis.net/fr/la-cite/nous 
252 Cf.: http://juliedoucet.net/ 
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“Cuando los leí, me di cuenta de que yo quería hacer eso mismo, es decir, contar 
historias de mi vida” (IDEM). Além disso, as HQs a ajudaram muito a aperfeiçoar seu 
francês. 

Assim, na França, em algum momento de 2004, nasce PowerPaola, ou pelo 
menos esse pseudônimo que Paola Gaviria incorporaria dali em diante, nos trabalhos 
com HQs. 

 
Ganhou uma residência artística e sua única ligação com a capital 
francesa era o namorado francês. Uma semana depois, ela o viu 
beijando outra garota. Desorientada, magoada, triste e chorando, Paola 
pegou o metrô. 
Um [homem racializado] aproximou-se dela e perguntou: “Comment 
vous vous appelez? (Qual o seu nome?)"; ela respondeu: “Paola”. 
“Power?” perguntou o homem novamente. "Non; je m’appelle Paola 
(Não; meu nome é Paola)”, e ela pegou o bilhete do metrô e escreveu 
para ele. O homem insistiu e colocou “Power”. 
“Aproveitei esse novo nome para curtir aquela cidade sozinha. Comprei 
uns patins, andei neles e me dediquei ao desenho. Com esse nome 
inventei uma Paola corajosa, que aguentava tudo”, conta.253 
(REDACCIÓN EL TIEMPO, 2014, virtual, grifos meus) 

 
Desde esse início da trajetória historietística de PowerPaola, identificamos 

outras características que a distinguem das de Maitena. Se as duas quadrinistas 
inicialmente se dedicaram à arte gráfica de modo autodidata, Paola Gaviria investiu 
(ou pôde investir) anteriormente numa educação formal. Além disso, sua carreira vai 
se modelando contiguamente a encontros com outras pessoas artistas, em coletivos e 
residências artísticas. PowerPaola é como uma polva lançando seus tentáculos e 
abraçando distintos universos. Quando na França, teve seu trabalho “Dibujos” exposto 
no Consulado da Colômbia em New Cork (Estados Unidos) em 2005 (FIXRECSTAY, 
2010, virtual). 

Enquanto que, em 2007, muda-se para Sydney (Austrália), quando ganha a 
residência artística na Firstdraft Gallery, continua a participar do coletivo Like Rabbits 
(figura 26254, adiante). Criado desde 2006, o coletivo cria estampas para camisetas e 

                                                   
253 Había ganado una residencia artística y su único lazo con la capital francesa era su novio francés. A 
la semana lo vio besando a otra chica. Desubicada, dolida, triste y llorando, tomó el metro. 
Un hombre africano se le acercó y le preguntó “Comment vous vous appelez? (¿Cómo te llamas?)”; ella 
respondió: “Paola”. “¿Power?”, preguntó el hombre de nuevo. “Non; je m’appelle Paola (No; yo me 
llamo Paola)”, y tomó el tiquete del metro y se lo escribió. El hombre insistió y puso “Power”. 
“Me aproveché de ese nuevo nombre para disfrutar esa ciudad sola. Compré unos patines, anduve en 
ellos y me dediqué a dibujar. Con ese nombre me inventé una Paola valiente, una que podía con todo”, 
cuenta. 
254 Fonte: https://www.flickr.com/people/like_rabbits/  
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outros acessórios vendidos em Sydney, Buenos Aires (Argentina) e Bogotá (Colômbia), 
segundo contam no seu website Flickr Like Rabbits. De certo modo, PowerPaola 
seguiria mantendo o vínculo com as ilustrações que Paola Gaviria começara na 
adolescência. Em 2011, criou estampas para almofadas da BOMBOX, de Bogotá 
(2011)255, e em 2017, estampas para a empresa brasileira Farm (2017)256. 

Porém, não se deve 
romantizar a trajetória de 
PowerPaola. Antes de sua arte ser 
sua principal fonte de renda, ela 
encontrou outras formas de 
subsistir. Em Paris, trabalhou 
como cuidadora de idosos, 
garçonete e modelo de desenho 
vivo. Quando em Sydney, 
“trabalhei como ajudante de 
cozinha em um restaurante na 

Austrália e fiquei muito angustiada pensar que ia passar a vida cortando coentro, sem 
poder me dedicar a minha obra”257 (TN, 2011, virtual). Naquele momento, começou a 
desenhar histórias em quadrinhos com mais frequência, definindo características que 
as moldariam adiante: “Entonces decidí burlarme de lo que estaba viviendo a través 
de las historietas” (IDEM). 

 
4.2.2. A transmissão de Virus Tropical 
 

Sempre fui uma pessoa muito dramática, mas felizmente também 
sempre gostei muito de tirar sarro de mim mesma. Posso assistir os 
dramas de fora e ver como me afogo em um copo d'água, e desenhar 
isso me diverte. Lembro-me que quando cheguei em Sydney, senti que 
meu inglês tinha desaparecido. Eu não entendia nada, o sotaque 
litorâneo e o jeito particular de usar as palavras me deixaram por fora 
e isso me fazia sentir inferior. Então, me desenhei como uma barata no 
restaurante.258 (TN, 2011, virtual)  

                                                   
255 Cf.: http://powerpaola.blogspot.com/p/ilustraciones.html 
256 Cf.: https://adoro.farmrio.com.br/arte/farm-entrevista-powerpaola/ 
257 [...] trabajaba como ayudante de cocina en un restaurante de Australia y me angustiaba mucho el 
pensar que la vida se me iba a ir cortando cilantro, sin poder dedicarme a mi obra. 
258 Siempre he sido una persona muy dramática, pero por suerte también me ha gustado mucho 
burlarme de mí. Puedo ver los dramas desde afuera y ver cómo me ahogo en un vaso de agua y dibujarlo 
me divierte. Recuerdo que cuando llegué a Sydney sentía que mi inglés se había esfumado. No entendía 

 

Figura 26 - Like Rabbits, PowerPaola (2016) 
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Na Austrália, 
PowerPaola 
começou a entender 
sua arte gráfica 
como forma de vida, 
além de fuga de 
uma crise 
emocional. 
Comentava com 
Enrique – 
“Quique”, seu 
companheiro na 
época e 
protagonista do seu 
livro de quadrinhos 
QP (La Silueta, 
2014) – que jamais 
seria capaz de 
sobreviver como 
artista (figura 27, 
lateral), vendo sua 
vida resumida a 
fazer saladas, 
sanduíches e 
esfregar chão de 
cozinha. Começou, então, a se levantar mais cedo, desenhar e, com o dinheiro que 
conseguiu economizar no restaurante, mudaram-se para Buenos Aires (REDACCIÓN 
EL TIEMPO, 2014, virtual). 

O processo de criar uma história em quadrinhos, para PowerPaola, nunca foi 
fácil. Primeiro, teve que lidar com a disciplina de se sentar, fazer uma vinheta e 
continuar narrando as próximas, pensando nas personagens fixas. Precisou estudar 
formatos, fazendo HQs mais curtas. Até que, por fim, depois de passar mais ou menos 

                                                   
nada, el acento costeño de la población y su forma particular de usar las palabras me dejaron por fuera 
y eso me hizo sentir inferior. Así que me dibujé como una cucaracha en el restaurante. 

 

Figura 27 - ¡Paciencia!, de PowerPaola (QP, 2015, p. 09) 
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dois anos treinando, deciciu que queria realmente narrar a história de sua vida e 
família, do seu nascimento aos dezoito anos. Fez muitos bocetos até chegar ao seu 
próprio estilo, algo que não parecesse com o de nenhuma outra pessoa artista, uma 
linguagem mais crua, outsider, próxima às formas incaicas, mochicas, de quem não é 
artista profissional (MUSEO MALBA, 2021, virtual, 6:00 min-8:11 min). 

Quando encontrou o 
desenho que conseguiria 
sustentar por bastante tempo 
(isto é, 150 páginas mais os 
rascunhos), se jogou em sua 
novela gráfica autobiográfica 
Virus Tropical. Suas páginas 
começaram a ser publicadas no 
blog Historietas reales em 02 de 
maio de 2008 (figura 28, 
lateral259). O blog foi criado por 
pessoas quadrinistas argentinas 
em 2005, que logo incorporaram 
membros da Bolívia, Chile, 
Uruguai e Equador-Colômbia 
(REGGIANI, 2005, virtual). Essa 
não era a primeira publicação de 
PowerPaola, que havia sido na 
revista Carboncito260, número 
10, em julho de 2007, vendida de 

forma impressa em livrarias, galerias e lojas no Perú (TVPERÚ, 2019, 01:30 min-01:34 
min). Porém, foi aí que passou a publicar uma narrativa gráfica sequencial. Historietas 
reales tornou-se “o ponto de encontro de artistas de toda a região que usavam os 
quadrinhos como ferramenta para falar sobre algo que ninguém falava: suas próprias 
vidas”261 (URDIN, 2021, virtual). 

                                                   
259 Fonte: https://historietasreales.wordpress.com/2008/05/02/historietas-reales-1-power-paola/ 
260 Cf.: https://carboncito.blogspot.com/2007/07/ya-salio-carboncito-10.html 
261 [...] el punto de encuentro para artistas de toda la región que utilizaron el cómic como herramienta 
para hablar de algo de lo que nadie hablaba: elles mismes. 

 

Figura 28 - PowerPaola em Historietas Reales 
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Nesse ambiente, PowerPaola conseguiu quatro feitos importantes: (1) um 
suporte de publicação, na época, os blogs estavam bombando na rede; (2) a rotina, 
publicou uma vinheta todas as sextas-feira por três anos; (3) o estímulo de 
quadrinistas e do público, composto tanto por colegas, quanto por pessoas leitoras 
do blog. Uma delas, Mazdapatricia, inclusive postou poucas horas depois da primeira 
publicação: “Mereces ser la segunda dibujante de HR en hacerse rica y famosa por el 
blog” (HISTORIETAS REALES, 2008, virtual; e (4) visibilidade, sua obra estava sim 
exposta, numa galeria aberta 24 horas. Na época, o que faltava mesmo era la plata, la 
guita, el biyuyo, la lana; afinal sua participação no blog não era remunerada. 
Entretanto, isso viria com o passar dos anos: do blog criou fanzines, que se tornaram 
narrativas gráficas publicadas como livros de histórias em quadrinhos, e também filme. 

 
Quando terminei o primeiro capítulo, me deu na telha concorrer a um 
prêmio de literatura na Colômbia [...] precisava de um tutor, precisava 
contar mais ou menos sobre o que ia ser e fiz isso. [...] nessa época, 
conheci Liniers por meio de um blog, nem o conhecia pessoalmente, e 
perguntei se ele queria ser o meu tutor para me ajudar a terminar o 
romance. Ele me disse que sim, eu não ganhei o prêmio, mas fiquei em 
segundo lugar, o que me deu um grande impulso para continuar...262 
(MUSEO MALBA, 2021, 9:28 min-10:20 min) 

 
Naquele momento, o quadrinista argentino Liniers convidou PowerPaola para 

publicar seu livro, quando estivesse completo, pela Editorial Común263, que planejava 
abrir com sua esposa Angie Erhart Del Campo. Na Colômbia, a editora e estúdio de 
desenho La Silueta264 já havia manifestado interesse em publicar um livro de desenhos 
da quadrinista, mas depois de ver várias libretas (esquetes), as pessoas editoras 
decidiram que queriam publicar Virus Tropical por capítulos. Assim, conforme 
PowerPaola finalizou as vinhetas no blog Historietas Reales, La Silueta publicou o 
primeiro capítulo no formato de fanzine em agosto de 2009, lançando-o na XXII Feria 
del Libro de Bogotá265 (HOLGUÍN, 2010, virtual). Outros dois tomos vieram em 2011, 
e logo em fevereiro do mesmo ano a HQ completa foi lançada pela Editorial Común. 

                                                   
262 El primer capítulo que termino se me ocurrió concursar en Colombia en un premio de literatura [...] 
necesitaba un tutor, necesitaba contar más o menos de que se iba a tratar y lo hice. Le pedí, en esa época, 
conocí a Liniers por un blog, ni siquiera lo conocía personalmente, y le pregunté si quería ser mi tutor 
para ayudarme a terminar la novela. Me dijo que sí, y no gané el premio, pero quedé en segundo lugar, 
lo cual me dio como un empuje muy grande para continuar... 
263 Cf.: https://www.laeditorialcomun.com/ 
264 Cf.: https://cc-catalogo.org/editoriales/la-silueta 
265 Cf.: http://www.protocolo.com.mx/cultura/inauguran-la-xxii-feria-internacional-del-libro-de-
bogota/ 
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Em 2015, La Silueta também logrou publicar a obra completa na Colômbia, que em 
2019 alcançava a terceira edição. 

Para Juan Pablo Fajardo, editor de La Silueta, as publicações no blog, como 
livretos e o livro completo não competem entre si, pois invocam sensações diferentes e 
outro contato com pessoas leitoras (IDEM). Por sua vez, PowerPaola, observando todo 
esse movimento em torno de sua arte, conta: 
 

Bom, era algo que eu honestamente achava que não ia dar em nada. 
Mas eu queria muito fazer isso, eu dizia, tenho que conseguir fazer 150 
páginas de um quadrinho. Não sei porque, mas para mim foi 
importante e eu tinha uma necessidade de contar essa história, passar 
por um formato que não era o meu, e bom, foi muito emocionante 
porque graças a isso eu também vim à Argentina, conheci outros 
autores, conheci minha tribo, e fiquei aqui... Depois em 2017 virou 
filme e o que o Virus Tropical fez comigo foi me dar amigos.266 
(MUSEO MALBA, 2021, 10:55 min-11:44 min) 

 
O filme Virus Tropical, com 1h36min, começou a ser pensado em 2013, quando 

a proposta ganhou o prêmio de Producción de Largometraje Animado, concedido pelo 
Fondo para el Desarrollo Cinematográfico de Proimágenes Colombia. Mas sua estreia 
só aconteceu em 2017, na plataforma de streaming Mubi (figura 29, adiante267) A 
produção é do estúdio de animação e desenho gráfico colombiano Timbo Estudio, com 
direção de Santiago Caicedo de Roux, e com roteiro de Enrique Lozano e Paola Gaviria. 
Pouco antes dessa produção, PowerPaola já havia trabalhado com Caicedo e Lozano, 
ilustrando o também premiado curta-metragem UYUYUI! (2011)268. 

Na verdade, o prêmio cobriu apenas 70% dos custos do processo de produção 
desse filme, cuja média de orçamento era de 60 milhões de pesos colombianos (US$ 27 
mil dólares, valores de maio de 2013) para um curta-metragem e vinte vezes maior 
num longa-metragem. Assim, como forma de levantar mais fundos para a conclusão 
do projeto, a produção do filme também fez uma campanha de financiamento coletivo 
no site Indiegogo.com (TIMBO ESTUDIO, 2013, virtual). 

                                                   
266 Pues era algo que yo sinceramente no pensé que le iba a pasar nada. Pero yo tenía muchas ganas de 
hacerlo, como que yo decía, tengo que lograr hacer 150 páginas de um comic. No sé para qué, pero para 
mí era importante y tenía uma necesidad de contar esa historia, de atravesar un formato que no era 
como lo mío, y pues fue muy emocionante porque gracias a eso también vine a Argentina, conoci a otros 
autores, conoci a mi tribu, me quedé acá... Luego el 2017 se volvió película y lo que me ha hecho Virus 
Tropical fue darme amigos. 
267 Fonte: https://mubi.com/films/virus-tropical 
268 Cf.: http://timboestudio.com/uyuyui/ 
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Para PowerPaola, seu trabalho se resumia ao desenho. A ideia e a visão do 
projeto foram do diretor Santiago Caicedo (VERGARA, 2020, virtual). 

 
Santiago fez o casting na Colômbia e no Equador. Foi um grande 
processo, além disso, ele gravou clipes de som de fundo também, de 
pássaros e tudo mais daquelas áreas.” Enrique Lozano, que é 
dramaturgo, roteirista, e meu ex-marido, também esteve envolvido 
nisso. A voz de Diego León Hoyos foi a que mais me impressionou – 
primeiro, porque ele é um ator fantástico e segundo porque essa voz é 
idêntica à do meu pai.269 (VERGARA, 2020, virtual) 

 
Por sua vez, quando Santiago Caicedo 

comenta sobre o filme e os desenhos, diz 
admirar “[s]eu estilo primitivista e 
despretensioso, o que o torna muito cru e 
direto. As proporções e a composição ficam 
em segundo plano e o que é desenhado, as 
situações e personagens, ganham muita 
importância”270 (REDACCIÓN EL TIEMPO, 
2014, virtual). 

Em 2018, o filme foi apresentado em 
festivais mundo afora e ganhou muitos outros 
prêmios em Buenos Aires, Liege (Bélgica), 
Washington (Estados Unidos), Colômbia e 
Quebec (Canadá) (VIRUS TROPICAL, 2017, 
virtual). Em 2021, pude encontrá-lo também 
na plataforma de streaming Amazon Prime271, 
o conglomerado multinacional estadunidense que naquele ano computou 200 milhões 
de assinantes em todos os continentes do planeta. 

Não é surpresa até aqui como PowerPaola se aventura por mídias diversas, até 
mesmo tendo um filme de seu best-seller gravado. Por sua vez, quando se volta para as 

                                                   
269 Santiago did the casting in Colombia and Ecuador. It was a big process, plus he recorded background 
sound clips, too, of birds and everything else from those areas.” Enrique Lozano, who’s a playwright, the 
writer of the script, and my ex-husband, was also involved in that. Diego León Hoyos’s voice was the one 
that impressed me the most – partly because he is a fantastic actor and partly because that voice is 
identical to my father’s. 
270 Su estilo es primitivista y sin ninguna pretensión, lo cual lo hace muy crudo y directo. Las 
proporciones y la composición pasan a un segundo plano y lo que está dibujado, las situaciones y los 
personajes, toman mucha importancia. 
271 Cf.: https://www.amazon.com/Virus-Tropical-Santiago-Caicedo/dp/B07HQWNP44 

 

Figura 29 - Cartaz do filme 
Virus Tropical (2017) 
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produções midiáticas de Maitena, filme e peças de teatro de Mujeres Alteradas viriam 
somente anos após seu boom, e isso aconteceria exatamente no Brasil, como comento 
adiante (capítulo 5). Entretanto, uma característica que une as duas quadrinista é que 
incorporaram, em várias de suas produções, o papel social de mulheres em sua 
respectiva sociedade contemporânea. Não apenas sobre personagens mulheres, mas, 
sobretudo, como redes de mulheres quadrinistas hispano-americanas vão se criando, 
solidificando e solidarizando com o passar das gerações. 
 

4.2.3.  Chicks, Platónica, Hartas 
 

“uno tiene muchas identidades  
y va fluyendo en esa identidad  

también dependiendo del momento de la vida,  
como uno esté, uno se narra distinto” 

 
PowerPaola, em entrevista ao Museo Malba  

(2021, virtual, 18:45 min-19:02 min) 
 
Alguém se identificar com a identidade de gênero mulher não implica que criará 

uma obra artística na qual lhe seja intrínseca abordar os papéis sociais de gênero de 
mulheres cisgênera ou transgênere, nem levantar questões de sua posição na 
sociedade. Ainda assim, a conjuntura sociocultural contemporânea, o anelo de 
mulheres por representatividade na história das histórias em quadrinhos nos últimos 
anos, bem como o autêntico desejo de ler HQs com temas que lhes sejam aprazíveis 
criam condições para que mulheres quadrinistas, profissionais e fãs se acheguem a 
questões identitárias de gênero em sua arte nesse início de século XXI. Nas palavras de 
PowerPaola, 

 
Acho que hoje em dia há mais possibilidades de o feminino ficar 
evidente e ser visto como algo poderoso, porque sempre foi visto como 
algo fraco e quando os homens se tornaram amigos de sua parte 
feminina, porque não é só que as mulheres começaram a ter uma voz, 
é que os homens também deixaram essa voz ser ouvida. As mulheres 
sempre quiseram falar, quiseram mostrar suas coisas, só que agora 
estão nos dando um pouco de espaço para nos expressarmos. Não é que 
não houvesse antes, mas era como em tudo, na pintura, na ciência, 
sempre houve mulheres, mas nunca se ouviu falar delas. Aí é que se 
percebe “ah, tinha um montão!”, e quem foi ouvida lutou muito para 
ser ouvida. Acho que esse é o momento em que os homens também 
fazem amizade com sua parte feminina. Há quadrinhos femininos que 
não têm nada a ver com mulheres, que podem ter sido feitos por um 
homem. Há autores como Liniers e Decur que, ao observar suas obras, 
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pode-se pensar tranquilamente que poderiam ter sido feitas por uma 
mulher, pois têm uma sensibilidade particular ligada a esse momento. 
Todo mundo faz um pouco de amizade com seu outro lado, as mulheres 
também com sua parte masculina. Não tem nada a ver com ser mulher 
ou ser homem, mas com o que há de feminino e masculino em cada um 
de nós.272 (ZARATE, 2014, virtual) 

 
A obra de Maitena a distinguiu em sua época sobretudo porque escancarava e 

ironizava papéis de mulheres pela via do humor, embora a quadrinista sempre tenha 
trilhado uma carreira mais solitária. Com PowerPaola, escancara-se mais a prática de 
se criar quadrinhos com mulheres quadrinistas, sobre cotidianos de quadrinistas e 
artistas, sem tornar as identidades de gênero, território, cultura ou língua barreiras 
pré-estabelecidas. Tampouco há “o” lugar de mulheres na sociedade, afinal “[...] uno 
tiene muchas identidades” (MUSEO MALBA, 2021, virtual, 18:45 min-19:02 min), 
como poderíamos sugerir ser uma regularidade na trajetória de mulheres na galáxia 
latino-americana das HQs. 

 
Uma coisa que sempre me chamou a atenção é o trabalho do coletivo. 
Achava que não podíamos continuar acreditando que alguém era o 
grande artista que assinava como Picasso num mundo onde, ao 
contrário, o que precisamos é de mais comunidades, e fazer mais coisas 
entre várias pessoas, além disso mais coisas podem ser alcançadas que 
normalmente uma pessoa só não poderia alcançar.273 (MUSEO 
MALBA, 2021, virtual, 34:12 min-34:37 min) 

 
Chicks on Comics274 é uma dessas experiências coletivas de PowerPaola na qual 

vemos ser possível, além de necessário em nossa contemporaneidade, cultivar uma 
carreira a partir da sororidade, de diálogos e parceria entre mulheres. Além disso, com 

                                                   
272 Pienso que actualmente hay más posibilidades de que lo femenino sea evidente y verlo como algo 
poderoso, porque siempre fue visto como algo débil y cuando los hombres se amigaron con su parte 
femenina, porque no es solamente que las mujeres empezaron a tener voz, es que también los hombres 
dejaron que esa voz se escuchara. Las mujeres siempre han querido hablar, han querido mostrar sus 
cosas, solamente que ahora nos están dando un poquito el campo de expresarnos. No es que antes no 
había, sino que era como en todo, en la pintura, en la ciencia, siempre han existido mujeres pero nunca 
se ha escuchado nada sobre ellas. Luego es que uno se da cuenta “¡ah, había un montón!”, y las que se 
escucharon la lucharon duro para ser escuchadas. Me parece que este es el momento en que los hombres 
también se amigan con su parte femenina. Hay historietas femeninas que no tienen nada que ver con la 
mujer, que pudo haberlas hecho un hombre. Hay autores como Liniers y Decur que al observar sus 
trabajos uno puede pensar, tranquilamente, que los pudo haber hecho una mujer, pues tienen una 
sensibilidad particular vinculada a este tiempo. Todos se amigan un poco con su otro lado, las mujeres 
también con su parte masculina. No tiene nada que ver con el ser mujer o con el ser hombre sino con lo 
que tenemos de femenino y masculino cada uno de nosotros. 
273 A mí hay algo que siempre me llamó la atención es el trabajo como el colectivo. Me parecía que ya no 
podíamos seguir creyendo que uno era el gran artista que firmaba Picasso en un mundo donde, como 
que, al contrario, lo que necesitamos es más comunidades, y más hacer cosas entre varios, y además se 
pueden lograr cosas que normalmente una sola persona no podría lograr.  
274 Cf.: https://www.instagram.com/chicksoncomics/ 
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as relações virtuais se estabelecendo como uma constante na trajetória de quadrinistas, 
essa rede de apoio, que se atualiza e se renova em termos de formatos a cada nova 
tecnologia e rede social, encoraja e proporciona as publicações dessas quadrinistas no 
formato livro. 

  

 
A primeira publicação de Chicks on Comics no Blogspot é de 01 de setembro de 

2008 (figura 30275, anterior) que nasce, na verdade, um tempo antes, de “una anéctoda 
muy linda” (MUSEO MALBA, 2021, virtual, 36:06 min), como conta PowerPaola. 
Fazia quinze dias que a quadrinista residia em Buenos Aires. Estava em uma exposição 
no Centro Cultural Buenos Aires (CCBA)276 quando alguém lhe pergunta se é 
quadrinista, colombiana, e se conhece Anna Bas Backer (Anna bb) – cujo nome social 
é Joris Bas Backer277 –, quadrinista holandês que fazia residência artística na Colômbia 
e procurava por historietistas. PowerPaola não o conhecia e o assunto se quedó así. 
Seis meses depois, Bas Backer surge novamente como tema de outra conversa de 
PowerPaola com pessoas amigas colombianas. Quando em contato, tornaram-se 
amigas virtualmente e, meses depois, coincidiram de estar ao mesmo tempo em 
Madrid (Espanha) por cinco dias. “Nos conocimos, fuimos a todas las tiendas de 
comics y dijimos: ‘hagamos algo juntas’. ‘Tenés más amigas que hagan historietas?” 
(MUSEO MALBA, 2021, virtual, 36-49 min-36:53). Juntaram as quadrinistas que 

                                                   
275 Fontes: Chicks on comics na plataforma Blogspot, de 01 09 2008 a 01 de 2016. Primeira publicação 
(figura 30) em: http://chicksoncomics.blogspot.com/2008/09/ Última publicação em janeiro de 2016 
(figura 31): http://chicksoncomics.blogspot.com/2016/01/weve-moved.html 
276 Cf.: https://www.centroculturalbuenosaires.com/ 
277 Cf.: https://www.jorisbasbacker.net/ 

Figura 30 - Chicks on Comics entram 
no Blogspot (2008) 

Figura 31 - Chicks on Comics saem do 
Blogspot (2016) 
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conheciam. Bas Baker chamou suas conhecidas de Berlim (Alemanha), Maartje278 
(Maartje Schalkx, em Londres) e Ulla Loge279 (em Berlim); e PowerPaola as argentinas 
que conhecia virtualmente. 

 
Quando comecei a fazer quadrinhos não havia muitas garotas, ou seja, 
as únicas que eu conhecia pelo Historietas Reales eram argentinas, 
como Caro Chinaski280, Sole Otero, Clara Lagos, Delius, e bom, eu 
conhecia a Maitena, mas a Maitena não estava fazendo quadrinhos na 
época [...].281 (MUSEO MALBA, 2021, virtual, 35:37 min-36:04 min) 

 
Decidiram criar um blog no qual criariam um diálogo entre elas por meio dos 

quadrinhos. “Empezamos como un juego, como simplemente por ganas de 
conocernos” (IDEM, 37:33min). A partir disso, expuseram em um festival de comics 
de Manizalez (Colômbia), depois em uma galeria feminista em Berlim. 

 
Tudo aconteceu sem que pensássemos ‘vamos criar um grande coletivo 
feminista’, mas simplesmente queríamos nos conhecer e brincar, tipo, 
ver que possibilidades havia para as europeias conhecerem a gente da 
América Latina e conversarmos por meio dos quadrinhos. Joris 
também vem do mundo da arte. Então eu acho que há isso também, 
claro, essa chance de poder experimentar também em quadrinhos... 
quando existem mundos muito fechados, ser capaz de destruí-los um 
pouco e transformá-los em outra coisa e ver que a gente não está 
apenas em seu ateliê pintando sozinha, mas se pode construir um 
pouco mais de comunidade com outres, né?282 (MUSEO MALBA, 2021, 
virtual, 37:48 min-38:41 min) 

 
Chicks on Comics tem passado por várias plataformas virtuais ao longo de seus 

treze anos. Do Blogspot, migraram para o Tumblr283 em janeiro de 2016. No meio 

                                                   
278 Cf.: http://www.maartjeschalkx.com/ 
279 Cf.: http://www.ullaloge.de/ 
280 Cf: https://www.instagram.com/carochinaski/; http://soleotero.com/; 
https://www.instagram.com/claritalagos/; https://www.instagram.com/deliusdibujante/ 
281 Cuando empecé a hacer historietas no habían muchas chicas, o sea, las únicas que conocía eran 
argentinas, por Historietas Reales estaba Caro Chinaski, Sole Otero, Clara Lagos, Delius, y bueno 
conocía Maitena, pero Maitena en ese momento no estaba haciendo historieta [...]. 
282 Fue todo como no pensando en vamos a crear un gran colectivo feminista, sino simplemente nos 
queríamos conocer y jugar, como, ver qué posibilidades había de conocernos las europeas con las que 
estábamos acá en Latinoamérica y dialogar por medio de los comics. Joris también viene del mundo del 
arte. Entonces yo creo que también hay eso claro, que es como esa pulsión de poder experimentar 
también en el comic... cuando hay como mundos muy cerrados, poderlos destrozar un poco y volverlos 
otra cosa y ver que uno no está solamente en su taller pintando solo, sino que puede armar algo más de 
comunidad con otres, ¿no? 
283 Cf.: https://chicksoncomics.tumblr.com/ 
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tempo, passaram a integrar o Facebook284 em janeiro de 2012, depois Instagram285 e 
também há algumas HQs no Pinterest286. 

Um dos aspectos interessantes das publicações virtuais de quadrinhos é a 
capacidade de uma comunicação mais constante entre pessoas quadrinistas e leitoras, 
se comparada às publicações impressas. Torna-se um diálogo quase atemporal, 
cerceado pela duração da página no mundo online e pela disponibilidade de artistas 
voltarem às postagens mais antigas. A primeira publicação das Chicks (figura 32287, 
adiante), por exemplo, recebeu comentários desde o ano de lançamento até 2009. Um 
deles inclusive questiona o fato de as HQs terem textos escritos em inglês, sem 
traduções até aquele momento: 
 

 
Por que criar comics em inglês em Chicks on Comics? Num dos encontros 

presenciais das Chicks em 2014, as quadrinistas hispano-falantes contam: 
 

Es muy chistoso todo el intercambio, porque ninguna de nosotras tiene 
como lengua materna el inglés, pero así y todo elegimos esa lengua para 
comunicarnos. Se impuso o lo impusimos como una forma de 
comunicación, para que sea más internacional, y que la mayoría lo 
pueda entender. Pero eso cambia todo: empezamos a tratar de 
entendernos, y hay equívocos muy graciosos. En otro idioma no sos la 
misma persona, porque aparecen cosas que de otra forma no 
aparecerían... Está buenísimo cuando en alguna viñeta queda algún 
error de traducción, eso le da naturalidad a nuestros intercambios. 
(REY, 2014, virtual) 

 

                                                   
284 Cf.: https://www.facebook.com/chicksoncomics/ 
285 Cf.: https://www.instagram.com/chicksoncomics/ 
286 Cf.: https://www.pinterest.com/pin/149041068897243577/?d=t&mt=login 
287 Fonte: http://chicksoncomics.blogspot.com/2008/09/  

Figura 32 – Onecha comenta no 1º post de Chicks on Comics (2009) 
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Se as quadrinistas criavam os signos visuais linguísticos de seus quadrinhos 
pensando em suas respectivas línguas maternas e os traduziam mentalmente conforme 
os desenhavam em inglês; ou se de pronto pensavam e desenhavam o texto já em inglês 
são hipóteses que requereriam outra investigação. Entretanto, com o passar das 
páginas, sem nenhuma intenção de estabelecerem um padrão, algumas HQs do blog 
passaram a trazer nas legendas sua tradução para o alemão e o espanhol. Além disso, 
anos depois, na ocasião da publicação em espanhol do livro coletivo Las ciudades que 
somos em 2018, pela editora mexicana Sexto piso, os trabalhos das integrantes Weng 
Pixin288 (Singapura) e Zane Zlemeša289 (Letônia) foram traduzidos do inglês para o 
espanhol pelas próprias quadrinistas. Em outra entrevista, quando questionadas 
“¿Cómo manejaron el tema de las lenguas distintas para evitar que fuera un 
impedimento? ¿Se traducen entre ustedes?”, as quadrinistas respondem: “Es una 
torre de babel y eso lo hace interesante” (TENTONI, 2019, virtual). 

Segundo Renato Ortiz, em Mundialização e cultura (2007 [1994]), há quem 
busque uma “essência americana no uso do inglês como língua internacional” (ORTIZ, 
2007 [1994], pp. 91-92), como se fosse, “por natureza, o idioma mais adequado para 
expressar a sociedade midiática [...] a língua que melhor se adequa às histórias em 
quadrinhos, às manchetes de jornais” (IDEM, p. 92). Se, de fato, “o inglês se caracteriza 
pela sua transversalidade, ele atua no interior de um ‘espaço transglóssico’ no qual 
outras expressões linguísticas se manifestam” (IDEM, p. 28); se limitaria a englobar 
apenas usos de caráter extranacionais, setorizando a função veicular das línguas locais. 
Assim, Ortiz diferencia os termos “global”, “globalização” de “mundial”, 
“mundialização”, referindo-se ao primeiro para tratar de processos econômicos e 
tecnológicos, e reservando o segundo ao domínio específico da cultura. 

 
O mundialismo não se identifica pois à uniformidade. Uma língua não 
existe apenas como estrutura, objetivamente transcendente ao sujeito 
falante, é necessário contextualizar o seu uso27. As situações concretas 
irão determinar os domínios nos quais o inglês evolui; em alguns casos, 
ele será preponderante (tecnologia, mídia e educação superior); em 
outros, estará ausente, ou terá um peso menor (família, religião e 
trabalho) [...]. Por isso, prefiro dizer que o inglês é uma “língua 
mundial”. Sua transversalidade revela e exprime a globalização da vida 
moderna; sua mundialidade preserva os outros idiomas no interior 
deste espaço transglóssico. (ORTIZ, 2007 [1994], p. 29) 

 

                                                   
288 Cf.: https://www.instagram.com/pixmadeobjects/ 
289 Cf.: https://www.instagram.com/zane_zlemesa/ 



 174 

Nesse sentido, no espaço transglóssico de comunicação das quadrinistas de 
Chicks on Comics, o inglês funciona como uma língua mundial, coabitando com 
difusões e passibilidade de bons maus-entendidos, próprios do diálogo entre quem usa 
um idioma como segunda, terceira língua. Essas publicações do coletivo em inglês 
diferem-se, portanto, da recepção maciça de HQs traduzidas do inglês para o português 
no Brasil, por exemplo, derivada de uma prática de publicação milenar imersa na 
corrente da tese do imperialismo, na qual “os genuínos produtos da indústria cultural 
seriam a expressão de um americanismo profundo” (ORTIZ, 2007 [1994], p. 92), ideia 
que procurei desenvolver ao tratar dos repertórios, nos capítulos 1 e 3. Assim como 
PowerPaola cria em inglês, cria também em português, francês... A tradução dos 
trabalhos derivados deste blog partiu inicialmente da necessidade de se aproximar de 
fãs; e, com a profissionalização do coletivo, a escolha pela língua da publicação vem se 
relacionando mais à língua oficial falada no território de origem das editoras. 

O próprio nome do coletivo indica sua mundialização. Por que Chicks? Até 
pensar na relação entre as palavras “chicks” (inglês) e “chica” (espanhol), abominava 
esse adjetivo nas conversas em inglês no meu cotidiano. Chick é a palavra usada para 
nomear um filhote de pássaro, um pintinho, uma criança e, em conversas informais, 
jovens mulheres (MERRIAM-WEBSTER, 2021, virtual). Ouvi muitas vezes colegas 
usando-a para se referir pejorativamente a uma mulher. De fato, “Chick não é 
necessariamente depreciativo, mas muitas mulheres o consideram ofensivo por causa 
de sua natureza frívola” (URBAN DICTIONARY, 2005, virtual)290. Porém, há quem 
acredite que “chicks” vêm do spanglish291, derivando da palavra “chica” em espanhol, 
cuja designação principal é para se referenciar a “menina” (IDEM). 

A ressignificação de nomes e metáforas, como chicks, distanciando-as de seu 
uso pejorativo e discriminatório tem estado presente em práticas e discussões teóricas 
feministas de diversos grupos e territórios. No âmbito dos Estudos Feministas da 
Tradução, são representativos os trabalhos “Gender and Metaphorics of Translation” 
(1988), da pesquisadora canadense Lori Chamberlain; “Metaphors, women and 
translation: from les belles infidèles to la frontera” (2013), da espanhola Pilar Godayol, 

                                                   
290 Chick is not necessarily derogatory, however many women find it offensive because of its flippant 
nature. 
291 A esse respeito, ver “El (denominado) Spanglish en Estados Unidos: polémicas y realidades” (2003), 
de Marta Fairclough publicado na Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana, v. 1, n. 2 (2), 
pp. 185-204. Disponível em: www.jstor.org/stable/41678177  
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e “Revisitando metáforas de gênero na tradução: um olhar decolonial” (2021), da 
brasileira Luciana Carvalho Fonseca. Para Fonseca, 

 
[p]ensar a tradução como reflexividade, movimento, rito, processos 
coletivos e figuras não-gênero-centradas é uma maneira de superar a 
dicotomia colonial de gênero presente nas demais metáforas, 
dicotomia essa, segundo a filósofa argentina María Lugones (2010), 
essencial à colonialidade. Para nós, as metáforas que se valem do não-
humano dialogam com – e retrucam – a desumanização impetrada 
pela colonização e colonialidade. [...] Entender a tradução como 
pedagogia, descoberta e pertencimento a uma comunidade de tradução 
composta por mulheres, em relação matrilinear e de afetos, 
corresponde a transformar práticas anteriormente representadas à 
exaustão como individuais e isoladas em coletivas e colaborativas e 
possibilita o reexame das práticas de produção editorial que faz a 
tradução circular. Isto é o contrário das metáforas que opõem 
homem/mulher e pensam a tradução de forma binária. (FONSECA, 
2021, p. 35) 

 
Essa transversão linguística também é vista em produções de quadrinistas 

brasileiras, como na coleção de livros de quadrinhos Gibi de Menininha (2018) (figura 
33292, adiante), que ironiza os sentidos pejorativos e/ou infantilizados de “menininha” 
com imagens de terror e erotismo. Organizado por Germana Viana, participam do 
volume 1, publicado pela editora Zarabatana Books e financiamento coletivo293, as 
quadrinistas Ana Recalde, Camila Torrano, Camila Suzuki, Carol Pimentel, Clarice 
França, Fabiana Signorini, Katia Schittine, Mari Santtos, Milena Azevedo, Renata C B 
Lzz, Roberta Cirne e Talessak. Por sua vez, participam do Gibi de Menininha 2294 
Camila Suzuki, Clarice França, Dane Taranha, Fabiana Signorini, Germana Viana, 
Juliana Loyola, Katia Schittine, Milena Azevedo, Rebeca Puig, Renata CB Lzz, Roberta 
Cirne, Sueli Mendes e Camila Torrano. 

Há três quadrinistas brasileiras que contribuem com o primeiro blog de Chicks 
on Comics295: Chiquinha296 (Fabiane Langona), de Porto Alegre (1984), com o cartum 
#155297, publicado em dezembro de 2011, e o #213298, de março de 2013. Desse diálogo 
sobre a chegada da primavera no norte global, também participa Cynthia B.299 (Cynthia 

                                                   
292 Fontes: https://www.catarse.me/gibi_de_menininha e https://zarabatana.com.br/produto/gibi-
de-menininha-1/  
293 Cf.: https://www.catarse.me/gibi_de_menininha 
294 Cf.: https://zarabatana.com.br/produto/gibi-de-menininha-2/ 
295 Cf.: http://chicksoncomics.blogspot.com/search?q=brazil 
296 Cf.: https://www.instagram.com/fabiane_langona/ 
297 Cf.: http://chicksoncomics.blogspot.com/2011/12/155.html 
298 Cf.: http://chicksoncomics.blogspot.com/2013/03/213.html 
299 Cf.: https://cynthiabonacossa.tumblr.com/page/3 
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Bonacossa), nascida no Rio de Janeiro e criada em Hong Kong (1986), com o cartum 
#210300.  

 

 

  

                                                   
300 Cf.: http://chicksoncomics.blogspot.com/2013/03/210.html 

Figura 36 - Chicks I Know, 
PowerPaola (2017) 

Figura 37 - Las ciudades que somos 
(2018) 

Figura 33 – Coleção Gibi de Menininha 

Figura 34 - Cartaz 
Chicks em BA 

Figura 35 - Anoche dibujé a Maitena para mi proyecto con las 
@chicksoncomics #LongDistanceRelationship 
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“‘[C]ada vez que aparece un nuevo desafío nos lanzamos como un salto al 
abismo’, comenta PowerPaola sobre la primera muestra de Chicks on Comics en un 
centro de arte contemporáneo” (CENTENERA, 2017, virtual), a Fundación Proa, em 
Buenos Aires, de dezembro de 2016 a março de 2017. Long Distance Realtionship301 
foi o título da mostra (figura 34, anterior), com os trabalhos de Joris Basbacker, Clara 
Lagos, Delius, Julia Homersham, Maartje Schalkx, PowerPaola e Sole Otero. 

PowerPaola expôs 48 retratos de outras quadrinistas que desenhou ao longo de 
setembro e dezembro de 2016, com as quais se encontrava para conversar sobre o que 
é arte, registrando suas diferentes percepções e retratando-as em caneta esferográfica 
azul em seu caderno Muji. “Siempre nos hicieron pensar que la idea de mujer es una 
sola cosa, que la idea del arte era una sola y una se da cuenta de que hay miles de 
formas de pensar”, reflete a quadrinista (IDEM). Curiosamente, a ideia de retratar 
companheiras quadrinistas surge em julho de 2012, durante a residência artística São 
João que participou no Brasil (MUSEO MALBA, 2021, virtual, 41:35 min), tema 
retomado no capítulo 5 desta tese. Entre as quadrinistas está Maitena Burundarena, 
retratada em 13 de outubro de 2016 (figura 35302, anterior). 

PowerPaola reúne os trabalhos expostos no livro de quadrinhos Chicks I Know, 
publicado pela editora Musaraña Libros303 (Buenos Aires) em fevereiro de 2017 (figura 
36304, anterior). Uma impressão de 200 exemplares, com 48 páginas, em risografia em 
papel Rosa Mitre e costurado à mão. Logo depois, em novembro de 2018, o coletivo 
Chicks on Comics publica a HQ Las ciudades que somos, pela Sexto Piso (figura 37305, 
anterior), uma das maiores editoras independentes do México, criada em 2002, e com 
uma filial na Espanha desde 2005. Para as quadrinistas, “no es una antología de viajes, 
sino una suerte de cadáver exquisito gráfico en el que cada una de las autoras inició 
su historia en algún punto del mapa y de su vida y la lanzó al ruedo para terminar 
de conformar una geografía nueva, imaginaria y colectiva.” (CASILLAS, s.d., 
virtual). Já no mesmo mês, o livro coletivo receberia o II Premio Literario de Novela 
Gráfica – Ciudades Iberoamericanas, promovido pela Unión de Ciudades Capitales 
Iberoamericanas, pela prefeitura de Madrid (Espanha) e pela editora Sexto Piso. 

                                                   
301 Cf.: https://www.flickr.com/photos/powerpaola/31703086915/in/album-72157675604083011/ 
302 Fonte: https://www.flickr.com/photos/powerpaola/29698557273/in/album-72157675604083011/  
303 Cf.: https://www.tebeosfera.com/colecciones/chicks_i_know_2017_musarana.html 
304 Fonte: https://www.tebeosfera.com/colecciones/chicks_i_know_2017_musarana.html  
305 Fonte: https://sextopiso.mx/esp/item/428/las-ciudades-que-somos  
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Concomitante à sua integração ao coletivo Chicks on Comics, PowerPaola 
mantinha-se conectada e ativa em suas relações em outras partes da América do Sul e 
outros continentes. Junto com Adriana Berrío (Lady Bionika306) concebe o coletivo 
Hartas Artistas307 em meados de 2008, um projeto sem fins lucrativos, que cria um 
espaço para mulheres artistas mostrarem as possibilidades do desenho 
contemporâneo (HARTAS ARTISTAS, 2009, virtual). Do coletivo participaram 
Adriana García Galán, Adriana Pineda, Inti Guevara Ríos, María Isabel Rueda 
(Colômbia), Margarita Lozano (Colômbia e AU), Natalia Castañeda (Colômbia e 
França), Nobara Hayakawa (Colômbia e Japão), Carla Barth e Talita Hoffmann 
(Brasil), Catalina Bartolomé, Florencia Reta, Juana Neumann, Lala Ladcani 

(Argentina), Maya Bloch e Nura Porat (Israel), Noga Rauch (Israel e França), Yuns 雲 

雲慧甄 (Taiwan) e 1911308 (Iuguslávia e Itália). O coletivo promoveu clubes de desenho, 

residências artísticas, exposições, cursos de desenho, pintura e música, além de se 
apresentarem no espaço do Taller 7, o primeiro coletivo do qual participou 
PowerPaola. 

PowerPaola integrou ainda outros coletivos de cunho feminista. Em setembro 
de 2008, participou da Revista Platónica (CARBONCITO, 2008, virtual), a primeira 
publicação de quadrinhos impressa exclusivamente por e com mulheres artistas em 
Lima (Perú), com HQs autobiográficas e ilustrações. Organizada por María Teresa 
Cánepa309 (que também publicou o fanzine literário Heridita e diagramou a Revista 
Carboncito), Martha Rodriguez e Mónica Reyes, a publicação contou com 
contribuições de Power Paola (Carboncito, Argh!, Robot, Cábula) e Karina Valcárcel 
(editora de Heridita). Um dos lançamentos da revista aconteceu no Festival de Diseño 
Gráfico Trimarchi, em Mar de Plata, na Argentina. 

Mais recentemente, em 2018, PowerPaola colaborou com outros dois projetos. 
Em abril, começou a participar do coletivo Línea Peluda310, uma união de mulheres cis 
e trans na luta pelo aborto legal, seguro e gratuito. Em junho, colaborou no primeiro 
número de Femiñetas311, um periódico de Barcelona (Espanha) com a participação de 

                                                   
306 Cf.: https://www.flickr.com/photos/ladybionika/ 
307 Cf.: http://hartasartistas.blogspot.com/ 
308 Cf.: http://www.thegoodmachinery.com/ 
309 Cf.: https://carboncito.blogspot.com/2009/10/exposicion-pasajera-galeria-la-noche.html 
310 Cf.: https://twitter.com/linea_peluda 
311 Cf.: https://feminetas.com/proyecto/#feminetas 
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ilustradorxs, escritorxs de Espanha, Argentina, Cuba, Peru, Porto Rico, Uruguai e 
Colômbia. 

 
4.2.4.  QP: éramos nosotros 
 

Con QP, por ejemplo, para mí es mi primer libro, sería,  
porque ahí fue cuando practiqué cómo se hacen historietas,  

practiqué cómo se hace una relación de pareja,  
fui aprendiendo como se cuenta la vida,  

cómo se vive de esa manera, ¿no?,  
cómo se vive con otro artista queriendo vivir en el mundo...  

Y cuando la relación se terminó  
como que también aproveché para cerrar ese libro y decir,  

bueno, tengo algo aquí que es como un tesoro,  
todo lo que vivimos y atravesamos juntos,  

dos personas que nos vimos crecer. 
 

PowerPaola, em entrevista ao Museo Malba  
(2021, virtual, 19:12-20:00 min) 

 
A partir da segunda capa de sua narrativa gráfica QP: éramos nosotros, 

PowerPaola nos localiza na trajetória de “la relación con Q (2006-2012) en diferentes 
lugares donde vivimos y compartimos” (POWERPAOLA, 2015). Ali também comenta 
que “las historietas ‘Masculin Féminin” y “La comida está podrida en casa de soledad” 
fueron escritas por los dos. Él escribió su voz y yo la mía” (IDEM). A HQ “La comida 
está podrida en casa de Soledad...” está disponível em seu blog312 desde outubro de 
2012. Neste mesmo ano, PowerPaola e Enrique Lozano, respectivamente com seus 
desenhos e narração lírica, entre a poesia e o canto, publicam juntos na Colômbia o 
livro La Madremonte (La Silueta, 2012), o primeiro de uma série da editora com contos 
mitológicos colombianos (LA SILUETA, 2014, pp. 63-65). 

Em QP, alguns capítulos não têm títulos e atuam como uma elipse de abertura 
ou encerramento dos capítulos ao redor dos outros vinte e nove, que são: “Saturday 
morning” (2006), “Algo abrupto” (sem data), “Sunday 6pm” (sem data), “¡Paciencia!” 
(2007), “Dream: ayer tuve un sueño” (Toronto, 2006), “Si estuvieras acá” (Toronto, 
2006), “Turtle’s Life” (2006), “El Chino” (Buenos Aires, 2007), “Me sacaron la muela 
del juicio” (Buenos Aires, 2008), “Carmelo: Uruguay (sem data), “¡Quejas!” (Buenos 
Aires, 2008), “Atracción Fatal” (Paris, 2008), “El ciclo” (Paris, 2008), “Nadie sabe para 

                                                   
312 Cf.: http://powerpaola.blogspot.com/2012/10/la-comida-esta-podrida-en-casa-de.html#comment-
form 
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quién se baña” (Madrid, 2008), “San Salvador” (2008), “El centro” (San Salvador, 
2008), “Cali” (2008), “Los caleños son como las flores” (2008), “¿Qué hacemos?” 
(2009), “31-12-2010/1-1-2011” (Bogotá, 2011), “Ayer soñé que...” (sem data), “¿I <3 
NY?” (2010), “Km 11” (Amazonas, 2012), “Cómo sobrevivir com poco dinero” (Buenos 
Aires, 2011), “Masculin Féminin” (Buenos Aires, 2012), “No tengo miedo”313 (2012), 
“La comida está podrida en la casa de soledad...” (2012), “Helado negro” (sem data), 
“What a pleasure this sadness!” (sem data). 

Nesse livro há duas características centrais que distinguem a narrativa gráfica 
de PowerPaola de uma novela gráfica, segundo se entende no sistema editorial: 
primeiro, por sua própria organização gráfica; segundo, por sua organização narrativa. 
A noção de novela gráfica como um rótulo meramente mercadológico tem sido 
bastante debatida nos estudos sobre HQs. As pessoas pesquisadoras brasileiras Paulo 
Ramos e Diego Figueira, por exemplo, a definem como “uma espécie de etiqueta sobre 
aspectos do conteúdo, mais maduro e direcionado a um leitor adulto e supostamente 
apreciador de livros [...] funciona como uma capa, que ofusca as reais características 
do gênero” (FIGUEIRA; RAMOS, 2011, p. 18). Esse nome, exportado do rótulo graphic 
novel em inglês, tem se popularizado entre pessoas editoras e consumidoras de HQs 
nas últimas décadas e cruzado as próprias fronteiras livreiras. Curiosamente, em 2014, 
PowerPaola até ilustrou a capa de um álbum intitulado Novela Gráfica, da banda 
argentina SIMA314. 

Conservar o mesmo estilo ao longo de toda a novela gráfica não é uma 
característica intrínseca a esse formato. Porém, esse é um aspecto que marca e 
distingue os dois livros de quadrinhos mais conhecidos de PowerPaola. 
Diferentemente de Virus Tropical, não há em QP: éramos nosotros o desafio e a busca 
por se manter um estilo gráfico semelhante ao longo de toda a obra. Considerado por 
ela mesma como seu primeiro livro realizado (mas não o primeiro publicado), a 
quadrinista percorre variedades de estilos, traços de desenhos e materiais. A 
quadrinista brasileira Sirlanney315 (QUADRINHOS PARA BARBADOS, 2018, 03:57-
04:17 min) destaca em QP a diversificação das páginas em cores, outras em preto e 
branco, umas feitas com naquim, outras com tinta acrílica, ou misturando cores com 
aguada. A respeito do uso de cores nas HQs, PowerPaola conta que 

                                                   
313 Cf.: http://powerpaola.blogspot.com/search/label/Publicaciones 
314 Cf.: https://www.youtube.com/watch?v=tNBLqvS90XI e 
http://isolisol.blogspot.com/2014/06/sima-propone-novela-grafica-y-musical.html 
315 Cf.: https://www.instagram.com/sirlanney/ 
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[...] é mais difícil ser publicado se for colorido, porque o livro acaba 
sendo muito caro. Então, tipo, desde o começo eu pensei que se eu não 
conseguisse alguém para publicar, eu mesma iria publicar, então o jeito 
que eu conseguiria tinha que ser em preto e branco. E a verdade é que 
também, minhas influências nos quadrinhos têm muito a ver com o 
quadrinho underground americano, ou japonês, ou francês, que é em 
preto e branco... Há também uma coisa de poder contar a história mais 
rápido, porque se eu ficar pintando com cores, aí me perco... se demorei 
três anos fazendo Virus Tropical, se fosse colorido, talvez tivesse 
levado uns seis anos, sei lá... Eu não tenho facilidade com isso como, 
digamos, María Luque316, que já tem a paleta no seu inconsciente, e já 
sabe exatamente como fazer... Pra mim usar cores é mais difícil...317 
(MUSEO MALBA, 2021, virtual, 27:00-28:13 min). 

 
Quando QP: éramos nosotros saiu pela primeira vez em janeiro de 2014, foi 

publicado pela La Silueta Ediciones na Colômbia, numa edição com 96 páginas, em 
risografia em papel rosa mitre com encadernação japonesa. Por sua vez, quando 
publicado na Argentina pela Editorial Común em março de 2015, inicialmente com 
dois mil exemplares, QP tinha 108 páginas, impressas em papel off-set, intercalando 
os vários efeitos de cores mencionados por Sirlanney. Assim, as cores em QP se devem 
sobretudo à sua feitura a longo prazo, não-sequencial quanto à dedicação temporal ao 
trabalho pela quadrinista, e à publicação por uma editora também independente, mas 
menos artesanal como La Silueta. Decerto, o tempo contribui para as experimentações 
gráficas da artista. 

Sirlanney ainda descreve o descolamento de PowerPaola do realismo e sua 
aproximação à experimentação; seus balões não são perfeitos, sendo muitas vezes 
caóticos; ela tira quadrinhos do requadro, abrindo a possibilidade de as cenas 
acontecerem simultaneamente, sem precisar dividi-las em quadros simétricos, com 
desenhos simbolicamente ricos (QUADRINHOS PARA BARBADOS, 2018). Ainda, na 
capa (figura 38318, adiante), PowerPaola usa técnicas de pintura (IDEM, 00:57-01:07 
min), mantidas nas publicações das duas editoras. 

                                                   
316 Cf.: https://www.instagram.com/maria.j.luque/ 
317 [...] es más difícil ser publicado si es a color, porque el libro termina siendo muy costoso. Entonces, 
como que, desde el princípio yo pensaba si no logro que alguien me publique, yo me lo voy a publicar, 
así que la manera que yo pueda lograr es que sea en blanco y negro. Y la verdad es que también, como, 
mis influencias en el comic tienen mucho que ver con el comic underground norteamericano, o japonés, 
o francés, que es en blanco y negro... Y también es una cosa de poder contar la historia rápido, porque si 
yo me quedo en el color pintando, pues se me va... si me demoro tres años haciendo un Virus Tropical, 
si hubiera sido a color, talvez hayan sido seis, no sé... A mí no se me da tan fácil como, digamos a María 
Luque, que tiene como la paleta ya en su inconsciente, claramente ya sabe como hacerlo... Para mí es 
más difícil eso... 
318 Fonte: https://www.nuevetrescuartos.com/libro/q-p-power-paola_6218  
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Na capa se vê a parte de trás 
das cabeças de “Q”319 (Quique, 
Enrique) e “P” (Paola). Quando 
aberto, têm-se a impressão de que 
as duas personagens estão lado a 
lado, caminhando na mesma 
direção. Isso é o que inicialmente 
deixam sugerir as consoantes QP 
do título. Quando ditas em 
espanhol, soam como “cu-pê”, 
semelhante ao som do verbo 

couper, em francês, cujas acepções significam cortar, separar, dividir, passar de uma 
cena à outra (LAROUSSE, virtual, 2021). Juntas, as duas letras parecem uma tesoura, 
o que também remete a esses significados do verbo em francês. “Quizá no es casual 
que este libro se llame así, aunque no haya sido la intención inicial” (CABRERA, sem 
ano, virtual), diz PowerPaola. Por sua vez, quando se fecha o livro reaparecem as 
elipses: Q e P estão frente a frente; Q e P se olham, conversam; P é o início, Q o fim. 

O segundo aspecto distintivo do livro de quadrinhos QP: éramos nosotros em 
relação à Virus Tropical é ser uma coletânea de narrativas gráficas curtas. Cada 
capítulo, individualmente, tem espaço e tempo condensados, cada tema tem seu 
próprio elemento significativo que, seja “um acontecimento real ou fingido”, possui “a 
misteriosa propriedade de irradiar algo para além de si mesmo, a ponto de transformar 
um vulgar episódio doméstico” (CORTÁZAR, 1999, pp. 350-352). Essas características 
aproximam QP mais bem da ideia de um livro de contos gráficos, sendo conto (escritos 
ou orais) uma das formas narrativas bastante identitárias das literaturas latino-
americanas. Nas palavras de Julio Cortázar (IDEM, p. 350), o conto seria “uma síntese 
viva e ao mesmo tempo uma vida sintetizada, algo como o tremor de água dentro de 
um cristal, a fugacidade numa permanência”. 

Quando PowerPaola cria uma estória, tudo se inicia numa libreta (esquete), 
depois cria outra e outra mais. Depois, quando selecionadas e reunidas, tomam um 
corpo em livro, uma coletânea. “A mí lo que me gustan las libretas es que me las puedo 
llevar a cualquier lugar, es uma cosa bastante móvil y yo soy bastante nómada, 
entonces como que va de acuerdo a la vida que yo tengo” (MOLESKINE MÉXICO, 
                                                   
319 Cf.: http://powerpaola.blogspot.com/search/label/qp 

 

Figura 38 - Capa e contra-capa de QP (2014) 
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2019, 00:00-00:10 min). Assim nos contos gráficos de QP, seus capítulos são 
quadrinizados assincronamente ao longo de seis anos. Depois de compilados e 
ordenados, retratam um belo testemunho autobiográfico da história de um casal, suas 
idas e vindas, até culminar numa despedida. 

Trechos do que viria a ser QP, sobretudo em “¿I <3 NY?”, podem ser vistos em 
vídeo320 numa dessas libretas de PowerPaola. Ao mesmo tempo que viaja com Q, 
assiste no Museum of Modern Art (MOMA) em Nova York a performance Marina 
Abramović: The Artist Is Present, da artista iugoslava, pioneira e figura-chave na arte 
performática. Ali participa como espectadora e agente, registrando sua experiência na 
esquete (figura 39, adiante321).  

Curiosamente, 
Sirlanney finaliza sua 
sinopse de QP 
comentando justamente 
sobre uma fala de 
Abramović322, na qual 
“as pessoas caminham 
juntas até certo ponto e, 
depois, cada uma segue 
seu caminho” 
(QUADRINHOS PARA 
BARBADOS, 2018, 
05:48-05:57 min). 

A identificação entre as narrativas das artistas PowerPaola e Sirlanney não é 
ocasional. A primeira serve de inspiração para a criação da segunda. Identificam-se 
pela geração temporal, localização territorial e narrativa. 

A narração autobiográfica sobressai nas HQs de PowerPaola. Na verdade, esse 
foi o impulso para que se sentisse confortável criando quadrinhos, como se percebesse 
nisso a chave para pertencer a esse universo. A partir da leitura de outras quadrinistas, 
que também quadrinizavam seu entorno, bem como suas experiências, trajetórias em 

                                                   
320 Cf.: https://www.flickr.com/photos/powerpaola/4866992638/ 
321 Fonte: https://www.flickr.com/photos/powerpaola/4503316817/in/photostream/ 
322 A despedida de Marina Abramović e Ulay ficou eternizada na performance gravada The Lovers 
(1988), na qual caminharam pela Grande Muralha da China, começando pelas duas extremidades 
opostas e se encontrando após noventa dias para se despedirem. 

 Figura 39 - PowerPaola desenha 
Marina Abramović (2008) 
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primeira pessoa, PowerPaola se identificou com esse tipo de narrativa, passou a 
experimentá-la, fazendo dela seu ponto de partida para a criação artística. Para a 
quadrinista, 

 
[...] o autobiográfico parece ser um mundo muito pequeno, mas na 
realidade não é só o que está acontecendo comigo, mas todo o meu 
contexto social, a cidade onde moro, as pessoas ao meu redor, as 
questões que estão latentes na sociedade. ... então a autobiografia se 
torna um pouco mais ampla.323 (MOLESKINE MÉXICO, 2019, 01:23-
01:47 min) 

 
4.2.5. A representação de mulheres como sujeito social nas artes 

gráficas 
 
Em nossa contemporaneidade, há um esforço para se entender os movimentos 

e as profusões das HQs criadas por mulheres. Esse processo em construção transborda 
pelas artes em geral e felizmente vem inundado também as histórias em quadrinhos, a 
partir da sororidade e diálogos entre as artistas, fãs, pessoas editoras e pesquisadoras. 
Esse impulso também se deve à “eclosão de movimentos sociais, culturais e históricos, 
que determinaram a possibilidade de surgimento de uma nova identidade para a 
mulher: a de sujeito social” (SCHIAVINI; APPEL, 2008, p. 36). 

A expressão de mulheres como sujeito social nas artes gráficas pode se dar de 
diversas formas: a começar pela existência de mulheres protagonistas artistas e 
mulheres personagens, que dialogam entre elas e atuam em papéis protagonizado por 
elas, exercendo poder sobre o conteúdo de seus diálogos. Além disso, sobretudo nas 
HQs, quadrinistas têm o poder de escolher como retratar as posturas corporais de 
personagens mulheres, como elas são desenhadas. Pode-se ver um exemplo disso na 
experiência de leitura da pesquisadora argentina María Lacroix das HQs de Joe 
Sacco324, cujas narrativas gráficas autobiográficas são canonizadas em diversos 
territórios. Aqui, Lacroix evidencia as sutilezas que impulsionam mulheres a 
reivindicarem a leitura de quadrinhos criados por mulheres: 

 
Me lembro vividamente do momento em que escrevi essa frase no 
Twitter [TODOS OS QUADRINISTAS QUE EU GOSTO SÃO UNS 

                                                   
323 […] lo autobiográfico pareciera que es un mundo muy pequeño, pero en realidad no es solo lo que me 
está pasando a mí, sino todo mi contexto social, la ciudad donde vivo, las personas que me rodean, los 
temas que están latentes en la sociedad... entonces la autobiografía se vuelve un poco más amplia. 
324 Cf.: https://www.instagram.com/explore/tags/joesacco/ 
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MACHISTAS HORRÍVEIS (OU A IMINENTE NECESSIDADE DE UM 
FEMINISMO INTERSECIONAL)]. Estava lendo um livro de Joe Sacco, 
e no meio dos bombardeios e das mães muçulmanas que estavam 
perdendo seus filhos, aparecia um quadro ou outro dele mesmo dando 
em cima de alguma mina, olhando para bundas (bundas desenhadas 
com o mesmo detalhe e cuidado que os corpos mutilados na terra). 
Óbvio que eu não fiquei surpresa nem por um segundo. Porque esse 
quadrinho não fala sobre gênero, porque aquele momento da história 
é acessório e não tem nada a ver com o tema principal do livro. De 
qualquer forma, meu pequeno radar antimisoginia foi desativado 
rapidamente e continuei lendo. Inclusive, ainda me surpreendo ao 
perceber que sou capaz de perdoar meus autores favoritos por serem 
misóginos e violentos, mas nunca serem de direita (ou é a mesma 
coisa?). Tudo isso ficou ressoando na minha cabeça por uns dias, até 
que percebi que esse sentimento me acompanhou durante toda a 
minha experiência como leitora de HQs.325 (LACROIX, 2017, virtual) 

 
As críticas em torno da 

representação de mulheres nas HQs, 
sejam quadrinistas, sejam personagens, 
não é recente e vem sendo debatida há 
alguns anos no polissistema estrangeiro 
e nacional. Em 1983, por exemplo, a 
quadrinista estadunidense Alison 
Bechdel cria em sua tira Dykes to Watch 
Out For o “Bechdel Test”, inicialmente 
pensado por sua amiga Liz Wallace. Ele 
viria a ser conhecido como referência 
para se principiar uma análise da 
representação de mulheres em estudos 
culturais e cinematográficos. Na HQ, as 
personagens discutem sobre qual filme 
vale a pena de ser assistido no cinema, 

                                                   
325 Me acuerdo clarísimo el momento en el que escribí esa frase en Twitter [TODOS LOS 
HISTORIETISTAS QUE ME GUSTAN SON UNOS MACHISTAS HORRIBLES (O LA INMINENTE 
NECESIDAD DE UN FEMINISMO INTERSECCIONAL)]. Estaba leyendo un libro de Joe Sacco, y en 
medio de las bombas y de las madres musulmanas que perdían a sus hijos, aparecía algún que otro 
cuadro de él mismo chamuyándose alguna mina, mirando culos (culos dibujados con el mismo detalle y 
cuidado que los cuerpos mutilados sobre la tierra). Claro que ni por un segundo me sorprendió. Porque 
esta historieta no habla de género, porque ese momento del relato es accesorio y nada tiene que ver con 
el tema principal del libro. De todas formas mi pequeño radar anti misoginia se desactivó rápido y seguí 
leyendo. Incluso, todavía me sorprendo al darme cuenta que puedo perdonarle a mis autores preferidos 
ser misóginos y violentos pero jamás ser de derecha (¿o es lo mismo?). Todo esto me quedó resonando 
unos días en la cabeza, hasta que me di cuenta que esta sensación me había acompañado durante toda 
mi experiencia como lectora de historietas. 

 

Figura 40 - Dykes to Watch Out For, 
de Alison Bechdel (1983-2008) 
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atendendo a três critérios: 1) tem que ter pelo menos duas mulheres atrizes, 2) que 
conversam entre si, 3) que conversam sobre algo além de temas relacionados a homens 
(figura 40326, anterior). 

Por sua vez, no Brasil, a representação de mulheres nas HQs é trazida à tona nas 
mídias e também no polissistema acadêmico, graças à interlocução em blogs de artistas 
e sites como Lady’s comics, Minas Nerds, Mina de HQ, entre outros. Além disso, 
contribuem para a discussão as pesquisas apresentadas no livro Mulheres & 
Quadrinhos: universidade, organizado por Daniela Marino e Laluña Machado (Skript, 
2020), no qual debatem esse tema desmistificando sofismas misóginos. Para Marino e 
Machado (2020, p. 6), “mulheres correspondem a uma parcela significativa de leitores 
de quadrinhos, ainda que por volta dos anos 1980 e 1990, elas tenham deixado de 
consumir quadrinhos mainstream”. 

Ao se perceber o lugar social de mulheres, é recorrente a indagação sobre se suas 
obras deveriam ser definidas como feministas ou como femininas. Pode-se partir de 
várias perspectivas para discorrer sobre esse tema, que de nenhuma maneira se 
pretende esgotar nestas breves linhas. Em “A literatura de autoria feminina na América 
Latina” (2011), Luiza Lobo acredita que 

 
[...] o termo ‘feminino’ vem sendo associado a um ponto de vista e a 
uma temática retrógrados, o termo ‘feminista’, de cunho político mais 
amplo, em geral é visto de forma reducionista, só no plano das ciências 
sociais. Entretanto, deveria ser aplicado a uma perspectiva de mudança 
no campo da literatura. A acepção de literatura ‘feminista’ vem 
carregada de conotações, sendo, em geral, associada à luta pelo 
trabalho, pelo direito de agremiação, às conquistas de uma legislação 
igualitária ao homem no que diz respeito a direitos e deveres. (LOBO, 
2011, virtual) 

 
No âmbito da tradução feminista latino-americana, muito vem sendo debatido 

sobre a urgência de se investigar especificidades da prática de tradução de autoras 
latino-americanas, tendo em conta diversas variáveis que afetam a forma como autoras 
e obras se posicionam em nosso mundo ocidental. A esse respeito, a pesquisadora 
argentina Alejandra Ciriza aponta: 

 
[se] é verdade que uma longa tradição de traduções, trânsitos, 
translados é a marca distintiva dos feminismos desde o século XIX, a 
verdade é que a operação tradutória é muito mais do que uma simples 
transferência de uma língua para outra, é uma operação marcada por 

                                                   
326 Fonte: https://dykestowatchoutfor.com/the-rule/ 
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corpos, relações políticas entre sujeitos e sujeitas situadas, 
determinadas por classe, raça, cultura, língua e posição geográfica, que 
é também uma questão de localização política.327 (CIRIZA, 2009, p. 6) 

 
Por sua vez, Marino e Machado criticam posicionamentos que indicam uma 

divisão binária sobre produções artísticas divididas entre “temas universais” versus 
“produção feminina”. 

 
Muita literatura promovendo um revisionismo feminista das obras já 
produzidas até então ressaltam a ideia de que não existiria uma 
narrativa universal, pois, como diz a filósofa Djamila Ribeiro, é um 
equívoco acreditar que uma pessoa, ao produzir conhecimento a partir 
do seu lugar social, poderia se pretender neutra, universal. (MARINO; 
MACHADO, 2020, p. 8) 

 
De fato, questionar a universalidade e a canonicidade tem sido tema central da 

agenda de diversos feminismos. Tendo em vista que práticas de pesquisas e análises 
desse vigor são ainda recentes no polissistema dos quadrinhos, a experiência das 
literaturas escritas por outras especialidades enriquece a discussão. Como se sabe, o 
universal marcador racial branco – “que contraditoriamente se projeta como não-
racial e universal, o brasileiro” (MARRA; MARINGOLO, 2020, p. 27) – é também 
marcado, localizado, gendrado, racializado. O polissistema das histórias em 
quadrinhos não está alheio a esse movimento.  

As pesquisadoras brasileiras Cátia Cristina Bocaiuva Maringolo e Laísa Marra 
(2020), ao apresentarem um panorama crítico e historiográfico sobre o conceito de 
literatura afro-brasileira ou negra, enfatizam a dinâmica restritiva do polissistema 
literário brasileiro, que contrói imagens posicionando artistas “num dado espaço 
geográfico do globo”, a partir de lugares de fala que rejeitam uma negritude e 
performatizam “uma posição universal que seria arracializada e agendrada (sem 
gênero sexual)” (MARRA; MARINGOLO, 2020, p. 27). 

 
[...] frisamos dois parâmetros a partir dos quais nos pautamos: a 
autoafirmação e/ou a (auto)identificação. É de suma importância a 
autoafirmação do autor e da autora, preocupados em reivindicar um 
ponto de vista marcado étnico-racialmente, ao estabelecerem os 
termos com os quais se identificam. A noção de literatura afro-

                                                   
327 [si] es verdad que una larga tradición de traducciones, tránsitos, traslados es la marca distintiva de 
los feminismos desde el siglo XIX, lo cierto es que la operación de traducción es mucho más que un 
simple traslado de una lengua a otra, es una operación marcada por los cuerpos, las relaciones políticas 
entre sujetos y sujetas situados, determinados y determinadas por la clase, la raza, la cultura, la lengua 
y la posición geográfica, que es también un tema de ubicación política. 
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brasileira implica refletir sobre um posicionamento crítico, sem que 
deslegitimemos ou menosprezemos a produção de artistas negros e 
negras que não se auto-identificam com o campo da literatura afro-
brasileira (como pensado e definido por diversos estudiosos). 
(MARRA; MARINGOLO, 2020, pp. 27-28) 

 
O cuidado com autoidentificação também perpassou a criação de Mulheres & 

Quadrinhos: universidade (Skript, 2020), conforme o relato da pesquisadora mulher 
negra Laluña Machado em entrevista para o Núcleo de Pesquisa em Quadrinhos 
(NuPeQ)328 da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, realizada em fevereiro 
de 2021. Imbuída de seu papel como editora do livro, Machado comenta sobre sua 
preocupação de dialogar com pessoas não-binárias artistas e pesquisadoras sobre a 
inclusão dos trabalhos delas num livro cujo título faria menção à produção de mulheres 
nos quadrinhos. Com satisfação, artistas aceitaram participar dessa inovadora e 
transgressora publicação. 

Todos esses debates não são alheios ao que lemos nos quadrinhos de 
PowerPaola, especialmente no capítulo “Masculin Féminin” (figura 41, adiante), de 
QP: éramos nosotros, que cria em colaboração com Q. A quadrinista se indaga com 
certa ironia e humor exatamente sobre essa suposta universalidade em relação à 
definição do que seria a produção artística feminina. Nas palavras da pesquisadora de 
quadrinhos espanhola Ana Merino, 
 

Essa aposta no humor corrosivo impulsionado pela temática paródica 
do feminino evoluiu e se instalou em novas vozes que denotam uma 
clara renovação geracional na qual a novela gráfica e a projeção por 
meio das mídias digitais são a nova proposta expressiva de divulgação. 
[...] As visões dos autores inserem novas geografias humanas e 
estabelecem pautas com nuances existenciais novas e necessárias. 
Redescobrir e reivindicar seu passado ajuda a consolidar um presente 
pleno.329 (MERINO, 2018, virtual) 

                                                   
328 Cf.: https://www.youtube.com/watch?v=q7DYj-Gk-
Xg&list=PLHKpgnNCFaS35oVi5RT5lfAOh5ZxfFTD5&index=47 
329 Esta apuesta por el humor corrosivo impulsado por la temática paródica de lo femenino, ha 
evolucionado y se ha asentado en nuevas voces que denotan una clara renovación generacional donde la 
novela gráfica y la proyección a través de los medios digitales son la nueva propuesta de divulgación 
expresiva. [...] Las miradas de las autoras insertan nuevas geografías humanas y establecen pautas con 
matices existenciales novedosos y necesarios. Redescubrir y reivindicar su pasado ayuda a consolidar 
un presente pleno. 
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Figura 41 - Masculin Féminin, de PowerPaola e Q (2015) 
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É com bastante autonomia que PowerPaola entende a presença da criação 
autobiográfica em sua trajetória, afirmando que “siempre va a ser como una ficción, 
por más que esté basada em mi propia experiencia, yo le subo el volumen y le bajo el 
volumen a lo que yo tenga ganas de hacerle, ¿no?” (MUSEO MALBA, 2021, virtual, 
18:15-19:10 min). QP, como observa María Lacroix (2016), é “[s]obre Paola la persona, 
PowerPaola la artista, y P la pareja, siendo una y todas a la vez”. Refletindo sobre o 
papel de PowerPaola no polissistema latino-americano das HQs e relacionando-a ao 
escopo global ocidental, Lacroix enfatiza: 

 
[se] aceitarmos a premissa de que a cultura do feminismo nos 
quadrinhos se caracteriza em grande parte pela materialização de 
experiências e questões de gênero no cotidiano, no autobiográfico e na 
ficção (como é o caso de Lynda Barry ou Alison Bechdel ), podemos 
sem qualquer inconveniente inscrever esse romance de PowerPaola 
nessa tradição.330 (LACROIX, 2016, virtual) 

 
Nesse sentido, PowerPaola dilui-se também entre as fronteiras do estereótipo, 

do esperável e do desejo de criar a partir do presente que vive e vê. Ruma para o 
afluente de mudanças que, nas correntes de Luiza Lobo, incluem criar espaços próprios 
dentro do universo da produção mundial mais ampla, “em que a mulher expresse a sua 
sensibilidade a partir de um ponto de vista e de um sujeito de representação próprios, 
que sempre constituem um olhar da diferença” (LOBO, 2011, virtual). 

Assim, mulheres artistas criam se suas vivências as levam a retratar uma 
realidade mais “afetiva, delicada, sutil, reservada, frágil ou doméstica” (IDEM), se 
assim se apresenta seu dia a dia. Mulheres artistas também criam sobre vivências, que 
podem resultar ou não de “reclusão ou repressão”, se afastar ou não “das atividades 
tradicionalmente consideradas ‘domésticas’ e ‘femininas’ e ainda de outros 
estereótipos do ‘feminino’ herdados pela história, voltando-se para outros assuntos 
habitualmente não associados à mulher até hoje” (IDEM). 

No reconhecimento da diversidade de temas e papéis sociais nas artes gráficas 
de autoria de mulheres escoam as noções de “cânone” e “universal”. A ansiada 
mudança de representação e identificação de mulheres artistas e personagens na 

                                                   
330 [si] aceptamos la premisa de que la cultura del feminismo en la historieta se caracteriza en gran 
medida por la materialización de las experiencias y cuestiones de género en lo cotidiano, lo 
autobiográfico y la ficción (como es el caso de Lynda Barry o Alison Bechdel), podemos sin ningún 
inconveniente inscribir esta novela de Powerpaola en esta tradición. 
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cultura está em processo por várias frentes, em diversos polissistemas, e a trajetória de 
PowerPaola atua como exemplo de autogestão e sororidade na autoficção. 

 
4.2.6.  No umbral do vírus global 
 
Com Virus Tropical, PowerPaola se insere e se distingue no universo das artes 

gráficas hispano-americanas; com QP: éramos nosotros, reitera sua posição central no 
polissistema da narrativa gráfica latino-americana. Os dois livros são, portanto, seus 
trabalhos mais representativos de suas identidades, que reverberou e motivou sua 
tradução e publicação no Brasil e em outros territórios. 

De fato, a prolífica trajetória da artista poderia ser por si só objeto de uma 
investigação331. Na seção Books/Zines/Trabajo publicado em seu blog332, vê-se a 
dimensão de sua trajetória artística. Após a publicação de QP, publicou em papel 
fanzines, livros de história em quadrinhos, livros-arte, tais como: Todo va a estar bien 
(La Silueta, 2015), Nos vamos (La Silueta, 2016), En el fin del mundo (La Silueta, 
2016), Trópico – para colorear (Monoblock, 2016), Vacío (La Silueta, 2017), Espero 
porque dibujo333 (Almadía, 2019), entre outros. Por sua vez, em conjunto com outras 
pessoas quadrinistas, publicou Sandiliche334 (Cosac Naify, 2014, com Ronaldo 
Bressane), En el bosque335 (Editorial Común, 2015, com Federico Pazos, Pablo Cabrera, 
Decur, María Elina Mendez e Liniers, também publicado no Brasil), O mundo segundo 
Jouralbo336 (Editora Mórula, 2016) e Baiacu337 (Editora Todavia, 2017, com 
organização de Angeli e Laerte), ambos com a participação de várias pessoas 
quadrinistas brasileiras, Tierra Larga - No tan parecidos (Musaraña Editora, 2019), 
com Pablo Besse, Mostras del Rock338 (Ediciones Futurock, 2020, com Barbi 
Recanati), entre muitos outros. 

“¿[C]onsideras tu trabajo como autobiográfico, o lo definirías como 
autoficcionado?”, pergunta Elisa Mccausland, jornalista espanhola e pesquisadora em 

                                                   
331 Durante as finalizações de minha pesquisa, Daniela Marino mencionou a tese de doutorado de Luana 
Balieiro Cosme, intitulada Memórias e experiências nômades: uma viagem pelas histórias em 
quadrinhos de PowerPaola a partir dos seus deslocamentos pela América Latina, defendida no 
Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Santa Catarina em 2021. 
332 Cf.: http://powerpaola.blogspot.com/p/publicaciones.html 
333 Cf.: https://www.flickr.com/photos/powerpaola/26437404901/ 
334 Cf.: https://ronaldobressane.com/2014/04/25/4234/ 
335 Cf.: https://www.laeditorialcomun.com/libros/26-en-el-bosque-9789873795046.html 
336 Cf.: https://morula.com.br/produto/o-mundo-segundo-jouralbo/ 
337 Cf.: https://todavialivros.com.br/livros/baiacu 
338 Cf.: https://tienda.futurock.fm/articulo/mostras-del-rock/ 
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cultura popular e feminismos, em entrevista para o dossiê Cómic y feminismo, 
organizado por ela e publicado no website Tebeosfera em 2018. 

 
Meu trabalho sempre foi autobiográfico. Acho que depois do Virus 
tropical comecei a experimentar mais a autoficção; sinto que me dá 
mais liberdade e que já não tenho a necessidade de contar tudo. Na 
verdade, todos nós nos baseamos em nossas próprias experiências na 
hora de criar algo; nesse sentido, tudo é autobiográfico, mas ao 
transformá-lo em matéria ou símbolos, torna-se ficção.339 
(MCCAUSLAND, 2018, virtual) 

 
A noção teórica de autoficção na literatura ocidental começa a ser trabalhada no 

fim dos anos 1970 pelo francês Serge Doubrovsky e designa “uma forma de 
autobiografia ficcional que une, paradoxalmente, autobiografia e ficção, em primeira 
ou terceira pessoa, modificando detalhes importantes da sua trajetória ou dos seus 
‘personagens’” (MELO NETO, 2021, p. 24). No Brasil, tal forma pode ser ilustrada pelo 
trabalho de Cristovão Tezza, em O filho eterno (Record, 2007), como descreve o 
pesquisador pernambucano Moisés Monteiro de Melo Neto (2021). 

 
É como se [...] escrevessem [...], em vez de uma autobiografia, tratando 
a si mesmos numa autoficção em contexto social, transformando em 
espetáculo seus registros de memória num exercício sistemático de 
hibridismo de gêneros (psicanálise, ficção, autobiografia, ensaio) no 
qual os leitores podem realizar nexos em relação à imagem do 
protagonista e do seu momento histórico. (MELO NETO, 2021, pp. 24-
25) 

 
Quando relata seu trabalho em Todo va a estar bien340 (La Silueta, 2015), uma 

trama que se centra sobretudo na trajetória de uma vida acadêmica-profissional, com 
histórias mais fragmentadas e curtas, PowerPaola o define se aproximando mais da 
noção de autoficção e de sua necessidade de encontrar outras formas de narrar. 
Inclusive, incorpora outra linguagem nas publicações desta HQ em seu blog, nos 
sugerindo uma lista de músicas341 que ouvia enquanto a criava. 

 
Em Tudo vai ficar bem, sinto que eu já não queria contar tudo tanto 
quanto em Virus Tropical, que tinha uma vontade de contar cada 

                                                   
339 Mi trabajo siempre ha sido autobiográfico. Pienso que después de Virus tropical empecé a 
experimentar más con la autoficción; siento que me da más libertad y que ya no tengo la necesidad de 
contarlo todo. En realidad, todos nos basamos en nuestras propias experiencias a la hora de crear algo; 
en ese sentido todo es autobiográfico, pero al transformarlo en materia o símbolos se vuelve ficción. 
340 Cf.: http://powerpaola.blogspot.com/2012/01/todo-va-estar-bien-capitulo-el-viaje.html 
341 Cf.: https://www.youtube.com/playlist?list=PLtFdvQTeNYsHv8PEG5Vp9-fzecNh1FxMx 
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anedota da minha família sem nenhum pudor nem vergonha de nada, 
acho que também pela minha idade, não sei... Também porque pensei 
que não ia dar em nada, e conforme as coisas foram acontecendo 
comigo, com o desenho e com a HQ, percebi que tinha algo mágico ali, 
que se tem realmente o poder de narrar a vida como quiser... A mente 
pode estar confusa, ou não, e é disso que se trata, cultivá-la da melhor 
maneira possível para que depois ela não te ataque e te leve por um 
caminho sombrio... Meio que sinto que com Todo va a estar bien, eu 
queria desacelerar, não queria contar tudo, também queria que o 
desenho contasse muito, e eu podia ficar umas três horas ou um dia 
inteiro nessas vinhetas... Me inspirei muito no [Haruki] Murakami que 
conta histórias em que parece que nada acontece e são coisas do dia a 
dia, como lavar roupa, ou cozinhar alguma coisa, e as pessoas sentem 
esse ambiente, e gostam, entram nessa vibe de ir mais devagar... Sinto 
que, em cada livro, me proponho outro tipo de narração, não só com o 
texto mas também com o desenho, me proponho usar materiais 
diferentes, algo que ainda não experimentei e onde me sinto 
desconfortável, também pelo desafio de não me repetir, porque se já 
me repito contando minha vida, que eu mude pelo menos o ponto de 
vista, o material, pra aproveitar outras formas de narrar...342 (MUSEO 
MALBA, 2021, virtual, 20:00 min-21:57 min) 

 
Na realidade, a música nas HQs de PowerPaola torna-se uma dessas outras 

maneiras de narrar que incorpora em cada novo trabalho. À medida que se translada, 
as músicas e distintas línguas a acompanham nas HQs. Logo nas primeiras páginas de 
Vírus Tropical (2011), um motorista escuta “Cinco centavitos”, de Julio Jaramillo (p. 
7), e a artista traz à tona variedades linguísticas entre o espanhol de Quito e Cali. Em 
QP (2015), ouve “Fragments of freedom”, de Morcheeba, no capítulo “5 days without 
you” (um capítulo especial na edição brasileira), e há diálogos em espanhol, inglês, 
francês e alemão. Por sua vez, na revista THE LIFTED BROW #35 (figuras 42, adiante), 
desenhada em 2017 e publicada em 2019 pelo coletivo de mesmo nome em Melbourne  

 

                                                   
342 Y en Todo va a estar bien, yo siento que ya no tenía tantas ganas de contar todo como em Virus 
Tropical que era como unas ganas de contar cada anécdota de mi família sin ningúm pudor, ni 
vergüenza, de nada también por la edad, yo creo, no sé... También pensando que no le iba a pasar nada, 
y a la medida que fueron pasándome cosas con el dibujo y con la historieta, me di cuenta que hay algo 
mágico ahí, que realmente uno tiene poderes de narrarse la vida como quiere… La mente de uno puede 
estar liada o puede no serlo y de eso se trata, de cultivarla de la mejor manera posible para que luego no 
te ataque y te lleve por un camino oscuro… Como que siento que con Todo va a estar bien, yo quise más 
lento, no quise contarlo todo, quise también que el dibujo contara mucho, y en essas viñetas me podía 
quedar tres horas o un día, como que estaba muy inspirada también por [Haruki] Murakami, que cuenta 
esas historias que parecen que no pasa nada y que son cosas como cotidianas como lavar la ropa, o 
cocinarse algo, y que uno siente esa atmósfera, y que a uno le gusta, uno entra en ese mood de ir más 
despacio... como que siento que en cada libro me proponho otro tipo de narración no solamente con el 
texto sino con el dibujo, como me propongo usar materiales distintos, algo que no haya probado y donde 
me sienta incómoda, también por desafío de no repetirme porque ya me repito contando mi vida, por lo 
menos que cambie el punto de vista, que cambie el material, sí como aprovecharme de otras maneras de 
narrar... 
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(Austrália), as personagens Cato y su cola ouvem “Canto 
de Xangô”, de Vinícius de Moraes, em português; além 
de trazer diálogos em inglês e espanhol. 

Com suas histórias datadas na maior parte das 
vezes, é possível acompanhar PowerPaola em suas 
viagens e fases. Diferentemente de Maitena, cujos 
quadrinhos eram feitos sobretudo sob uma demanda de 
veículos midiáticos; PowerPaola mantém uma criação 
contínua em libretas, experienciando a vida e passando 
por ela com suas histórias. Há muito dessas qualidades 
em Espero porque dibujo (figuras 43, lateral), publicado 
pela editora mexicana Almadía em setembro de 2019. 
Sem saber ao certo que tom dar ao livro encomendado, 
chamou a amiga quadrinista Maria Luque para ajudá-la 
a encontrar o fim condutor entre vários esquetes.  

“Me encantan estos dibujos tuyos en las salas de 
espera, donde hay gente que está de espaldas, es una 
parte que no se conoce mucho de vos y que tenés 
muchas, muchas personas de espalda” (MUSEO 
MALBA, 2021, virtual, 51:38-51:52 min), disse Maria 
Luque. Pessoas desenhadas enquanto a quadrinista 
espera, em diferentes lugares e situações. Pessoas de 
costas, semelhante à contracapa de seu livro QP. “La 
espera para mí es un, sobre todo cuando dibujo, se 
vuelve un lugar espectacular” (IDEM, 52:08-52:14 
min). Uma espera em movimento, não estática. A 
imagem da capa é de abril de 2016, quando “en el correo 
hice una fila casi por 5 horas” (POWERPAOLA, 2016, 
virtual). Ao final da fila, estão Cato e seu rabo. 

Sua constância em manter diálogos com outras 
pessoas artistas, na convivência e em imagens, é algo 
especialmente cativante na trajetória de PowerPaola. 
Concomitante à publicação do livro em 2019, 
PowerPaola recebeu um convite do curador Alejandro 

 

 

 

 

Figura 42 

Figura 43 
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Martín, para a exposição “Arquitecturas narrativas” do 45º Salón Nacional de Artistas, 
em Bogotá. O diálogo ilustrado inicialmente motivou a criação de um mural da artista 
e de Lucas Ospina, também da Colômbia. O mural foi pintado na sede do Centro 
Colombo Americano e, conforme narra PowerPaola, poderia ser realizado com 
completa liberdade de expressão criativa. Curiosamente, na noite anterior ao início do 
trabalho, PowerPaola sonhou que a bandeira da Colômbia perdia seu azul (MUSEO 
MALBA, 2021, virtual, 01:00:00). 

O mural começava com Tom Sawyer (1876), personagem de Mark Twain, 
pseudônimo de Samuel Langhorne Clemens (1835-1910), pintando o muro de branco 
(figura 44343, adiante). Em seguida, duas mulheres juntas se tocam descobrindo-se. 
Depois, Donald Trump manipulava Álvaro Uribe Vélez como um ventríloquo 
(respectivos ex-presidentes dos Estados Unidos e da Colômbia), que, por sua vez, 
manipulava o atual presidente Iván Duque Márquez. 

 

 
Um dos impulsos para esse diálogo ilustrado irônico sobre a relação da 

Colômbia com os Estados Unidos em imagens foi a ameaça às terras, selvas quase 
virgens por multinacionais, mineiradoras, e o assassinato de quase quatrocentos 
líderes sociais (MUSEO MALBA, 2021, virtual, 01:00:00-01:02:00 min). 

PowerPaola voltaria para Buenos Aires ao fim do último dia de trabalho. Então 
começariam a pintar cedinho, por volta das sete da manhã. Quando ela e Ospina 
chegaram, foram impedidos de finalizar o mural por uma pessoa encarregada do 
Centro, que pintou de branco certos desenhos (os menciados acima). Por motivos 
contratuais de entrega do trabalho, Lucas Ospina e PowerPaola decidem descrever em 
signos visuais linguísticos as imagens que foram apagadas: 

 

                                                   
343 Fonte: https://contraesfera.wordpress.com/2019/09/23/borran-mural-del-salon-nacional-de-
artistas/ 

Figura 44 - Mural de “Arquitecturas narrativas”, de PowerPaola e Lucas Ospina (2019) 
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Lucas disse “vamos reescrever tudo o que estava debaixo dessa tinta 
branca”. Então, todos os moradores que estiveram ao nosso lado todos 
esses dias nos ajudaram e nós tomamos o muro de novo, e esse muro 
ainda está vivo até hoje, as pessoas continuaram pintando, é um muro 
agora como se fosse um muro de reivindicações... Ficou ainda mais 
interessante do que o mural que eu e Lucas começamos, porque se 
tornou... Em 2019, quando todas essas marchas começaram no Chile, 
e também na Colômbia, porque esse muro refletia todo essa greve, 
eterna [...]. Foi muito traumático, foi muito forte o que aconteceu, 
porque, além disso, na semana anterior um menino foi assassinado no 
sul da Colômbia por pintar um mural ecológico, sobre ecologia... 
Depois disso, outro coletivo chamado Puro Veneno que começou a 
fazer alguns murais em Bogotá contando quem foram os militares que 
desapareceram com 6.500 pessoas no governo Uribe, aí os militares 
chegaram para cobrir esses muros. Então, se tornou algo como se se 
percebesse o poder que as imagens têm e como, claro, tudo o que uma 
imagem pode provocar.344 (MUSEO MALBA, 2021, virtual, 01:03:25-
01:05:11 min) 

 
O fato repercutiu em várias mídias na Colômbia345, incluindo a Revista Arcadia, 

na qual PowerPaola tem publicado uma tira semanalmente desde agosto de 2009 na 
versão impressa e desde março de 2010 na virtual, além de publicar uma página de 
historieta desde 2019. “Y luego la pandemia apareció y, bueno, yo no he vuelto a 
Colombia desde ese día” (MUSEO MALBA, 2021, virtual, 01:04:12-01:04:15 min). 

PowerPaola vive em Buenos Aires (Argentina) e lá estava quando a pandemia 
do novo coronavírus SARS-CoV-2 tomou a Terra. Com as medidas de restrições 
sanitárias, trabalhar intensamente sobre os signos visuais linguísticos e pictóricos do 
livro Mostras del Rock (Ediciones Futurock, 2020)346, escrito pela musicista e 

                                                   
344 Lucas dijo “volvamos a escribir todo lo que estaba debajo de esa pintura blanca”. Entonces, todos los 
vecinos que estuvieron al lado nuestro todos esos días nos ayudaron y nos tomamos otra vez el muro, y 
ese muro hasta el día de hoy está vivo, la gente lo ha seguido pintando, es un muro ahora como de 
reclamos... Se volvió hasta más interesante que el mural que habíamos empezado Lucas y yo, porque se 
volvió... En el 2019 que empezaron todas estas marchas en Chile, también en Colombia, pues este muro 
reflejaba todo ese paro, eterno [...]. Fue muy traumático, fue muy fuerte lo que pasó porque, además, la 
semana anterior habían asesinado a un chico en el Sur de Colombia por pintar un mural ecológico, sobre 
ecología... Luego hay otro colectivo que se llama Puro Veneno que empezó a hacer unos murales en 
Bogotá contando quiénes habian sido los militares que desaparicieron a seis mil quinientas personas en 
la época de Uribe, y venían los militares a tapar esos muros. Entonces, se volvió algo como que uno se 
da cuenta del poder que tienen las imágenes y como, sí, como, todo lo que una imagen puede suscitar. 
345 A esse respeito, ver: "Debate sobre la Censura al mural de Lucas Ospina y Power Paola en el Salón 
Nacional de Artistas", de contraesfera (2019); "Censura en el SNA 45: el Colombo Americano habría 
ordenado borrar mural de Power Paola y Lucas Ospina", de RevistaArcadia.com (2019). 
346 A ideia de Mostras del Rock começou em 2018 quando, a convite da Ediciones Futurock, Barbi 
Recanati começa a gravar um podcast sobre a história do rock, a partir da perspectiva de trajetórias de 
artistas “mulheres e dissidentes invisíveis” (RICHERI, 2021, virtual), que trilharam o caminho para o 
que viria depois. O livro narra trajetórias entre os anos 1920 e 1990, entre elas de Mammie Smith, 
Rosetta Tharpe, Kristin Hersh, Patti Smith, Debbie Harry e Genesis P-Orridge. Segundo Magu 
Fernandez Richeri, desde o primeiro capítulo pode-se ver como muito das artistas do rock não foram 
invisibilizadas apenas por serem mulheres; mas também por não se enquadrarem nos estereótipos de 
sua época ou por pertencerem a outros grupos minorizados oprimidos. “Mini bios para llegar a 
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produtora portenha Barbi Recanati, a salvou, em partes, da solidão e desespero que 
aterrou muita gente. 

 
Sim, foi uma loucura, um pouco porque em plena quarentena estrita 
Barbi me escreveu e disse “quero fazer um livro, a Futurock vai publicar 
[…]”, ela já tinha seu podcast Mostras del Rock e disse “quero fazer uma 
seleção de mulheres, já tenho várias, mas acho os livros de rock uma 
chatice e queria que fossem desenhados e Charo [Lopez] me disse que 
você poderia me ajudar ”. Esse foi o melhor desafio da quarentena. Eu 
disse na hora “vamos fazer isso”! Eu precisava de alguma coisa, uma 
ordem, tipo, um horário de trabalho, ter coisas para fazer, e comecei a 
fazer um quadrinho e falei pra ela, bom, não vou demorar muito, 
correndo, faço em um ano... E ela me disse "Não, temos que entregar 
esse livro em três meses".347 (MUSEO MALBA, 2021, virtual, 54:53-
55:54 min). 

 
A saída de PowerPaola para esse desafio foi desenhar cada musicista de formas 

distintas, umas traçadas em formato de histórias em quadrinhos, outras como 
ilustrações. Havia começado a desenhar o texto à mão, embora usasse pela primeira 
vez um tablet e um aplicativo digital para isso. Apesar do trabalho e tempo extra, a 
quadrinista finalizou todo o livro assim, pois Barbi Recanati estava gostando muito do 
resultado que estava vendo. “Era algo que yo quería hacer en algún momento de la 
vida y lo hice, check. No creo que voy a repetir [...] Además, mover el texto... es muy 
difícil, había que cambiarle palabras, y había que borrar y copiar en el recuadro, no, 
era una locura” (MUSEO MALBA, 2021, virtual, 56:35-56:59 min). A cada revisão, 
alterações básicas de pontuações, mudanças de palavras, PowerPaola lidou com o 
retrabalho de desenhar os signos visuais linguísticos. “No fueron tres meses, pero 
fueron seis meses dedicada como de las siete de la mañana a las nueve de la noche. 
[...] El último día [...] estaba agotada, una locura, pero, bueno, me ayudó a sobrevivir 
la cuarentena.” (IDEM, 57:21-57:54 min). 

                                                   
conocerles, histórias y anécdotas para entenderles. El nacimiento del rock contado a través de sus 
protagonistas ocultas” (IDEM, 2021, virtual). A esse respeito, ver “Mostras del rock indaga en el rol de 
mujeres y disidencias en la música”, de Magu Fernandez Richeri (2021). Disponível em: 
www.lalalista.com/2021/03/29/mostras-del-rock-indaga-en-el-rol-de-mujeres-y-disidencias-en-la-
musica/ 
347 Sí, fue una locura un poco porque fue en plena cuarentena estricta que Barbi me escribió y me dijo 
“quiero hacer un libro, me lo va editar Futurock […]”, ella ya tenía su podcast de Mostras del Rock y 
“quiero hacer una selección de mujeres, ya tengo varias, pero a mí me lo parecen un embole los libros 
de rock y a mí me gustaría que fueran dibujados y Charo [Lopez], pues, me dijo que me podías ayudar”. 
Y a mí me pareció el mejor desafío de la cuarentena. ¡Dije, de una, hagámoslo! Como yo necesitaba algo, 
un orden, como un horario de trabajo, para tener cosas que hacer, y empecé como haciendo una 
historieta y yo le dije, bueno, más o menos no voy a demorar, corriendo, un año… Y me dijo “no, este 
libro lo tenemos que entregar en tres meses”. 
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Em meio aos desafios de 
ordem social, pessoas artistas vêm 
driblando as consequências da 
pandemia de distintas formas. 
Comunicar-se virtualmente sobre o 
que acontece e botar a emoção no ar 
é o que tem unido muitas delas, algo 
que a própria PowerPaola já vinha 
fazendo há em média doze anos. A 
convite da Gama348, uma revista 
digital brasileira do Nexo349, 
hosteada no site da UOL, quatorze 
pessoas desenhistas compartilharam 
o que estavam pensando e desenhando em maio de 2020, sob os limites da quarentena. 
Entre elas, PowerPaola era a única estrangeira. Disse ter começado um diário 
quadrinizando Cato e seu rabo (figura 45350, acima). O que faz a artista na pandemia? 
Segue criando, sem limites, sem fronteiras. As condições e regularidades da recepção 
das HQs de PowerPaola, bem como de Maitena, no Brasil, é o tema abordado no 
próximo capítulo.   

                                                   
348 Cf.: https://gamarevista.uol.com.br/semana/chegamos-no-limite/os-artistas-na-quarentena/ 
349 Cf.: https://www.nexojornal.com.br/sobre/Sobre-o-Nexo 
350 Fonte: https://www.tumgir.com/tag/powerpaola 

 Figura 45 - En cuarentena, 
de PowerPaola (2020) 
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ENTRECAMINOS 
 

Editora Rocco publica Mulheres 
Alteradas 1 (fevereiro), 2 (maio) e 3,  

com tradução de Ryta Vinagre 

2003 
 

 

Primeira charge de Superadas é 
publicada e no jornal Folha de S. Paulo 

(27 de julho) 

  

Maitena é publicada na Revista Claudia   
Nívea publica Subindo nas tamancas 1 e 
2 (outubro), em parceria com Maitena e 

Rocco 

  

Editora Rocco publica  
Mulheres Alteradas 4 e 5,  

com tradução de Ryta Vinagre 

2004  

Editora Rocco publica Superadas 1,  
com tradução de Ryta Vinagre  

2005  

Editora Rocco publica Superadas 2, com 
tradução de Ryta Vinagre 

2006 
 

 

Editora Planeta publica  
Curvas Perigosas 1 e 2, com 

tradução de Maria Alzira Brum 
Lemos 

  

Inclusão de HQs no Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), no Brasil 
 2008 Publicação da primeira página de Vírus 

Tropical no blog Historietas reales  
(02 de maio) 

Fim das publicações de Maitena  
no jornal La Nación 

2009 Exposição Graffiti Mulher, primeira 
publicação de PowerPaola no Brasil 
(setembro) 

Fim das publicações de Maitena na 
Revista Claudia 

 Revista GRAFFITI 76% no 20 publica arte 
de PowerPaola (outubro) 

Fim das publicações de Maitena na 
Folha de S. Paulo (13 de maio) 

2010  

Estreia da peça Mulheres Alteradas, de 
Maitena, adaptada para o teatro por 

Andrea Maltarolli,  
sob a direção de Eduardo 

Figueiredo 

  

Publicação do romance Rumble, na 
Espanha 

2011 Revista GRAFFITI 76% no 21 e no 22 
publicam arte de PowerPaola (novembro) 

Editora Zarabatana Books publica 
Fierro Brasil 1,  

com tradução de Claudio 
Martini 

  

Editora Zarabatana Books publica 
Fierro Brasil 2,  

com tradução de Claudio 
Martini 

2012 PowerPaola coordena e participa da Mostra 
Fantasma, no Rio de Janeiro e em São 
Paulo (março) 

  PowerPaola participa da Residência 
artística São João, no Rio de Janeiro 
(julho) 



 200 

Editora Benvirá publica Segredos de 
menina (Rumble), com tradução de 

Paloma Vidal (junho) 

2013 
 

 

Maitena é entrevistada no “Roda Viva”, 
da TV Cultura (12 de agosto) 

  

Estreia da peça Superadas, de Maitena, 
adaptada para o teatro por Miguel Paiva, 

sob a direção de Eduardo Figueiredo 
(outubro) 

  

 2014 Editora Cosac Naify publica Sandiliche, 
livro infanto-juvenil de Ronaldo Bressane, 
com ilustrações de PowerPaola 

 2015 
 

Folha de S. Paulo publica tira “Aqui e Ali”, 
de PowerPaola, na seção “Quadrão”, 
caderno Ilustrada, n° 31.491, ano 95 (22 de 
junho) 

  Editora Nemo publica Vírus tropical, com 
tradução de Marcela Vieira e Nicolás Llano 
Linares (agosto) 

Em Buenos Aires, PowerPaola 2016 desenha Maitena (13 de outubro) 
  Editora Mórula publica O mundo segundo 

Jouralbo, com participação de PowerPaola 
  Editora Lote 42 publica Mó Viagem, com 

ilustração de PowerPaola 
 2017 Editora Todavia publica Baiacu, com 

organização de Angeli e Laerte, com 
participação de PowerPaola 

Lançamento do filme Mulheres 
Alteradas, dirigido por Luis Pinheiro, 

com produção brasileira 

2018 Lançamento do filme de animação Virus 
tropical, dirigido por Santiago Caicedo, 
com produção colombiana (maio) 

  Editora Lote 42 publica QP, com tradução 
de Cecilia Arbolave (junho) 

 2019 
 

Editora WMF Martins Fontes publica Na 
floresta - Contos de fadas dos irmãos 
Grimm em quadrinhos, com “Branca de 
Neve” e “Rosa Vermelha”, de PowerPaola 

 2020 PowerPaola é convidada do Festival 
Internacional de Quadrinhos (FIQ!), em 
Belo Horizonte, porém o evento foi 
cancelado devido à pandemia 
(27 a 31 de maio de 2020) 
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CAPÍTULO 5 – ENTRE MAITENA E POWERPAOLA: A TRADUÇÃO NO 
POLISSISTEMA BRASILEIRO DE HQS 

 
Há apenas seis anos de diferença entre a primeira publicação de Maitena e a de 

PowerPaola no Brasil, respectivamente em 2003 e 2009. Dentro desse curto período 
de tempo, surgiram novas formas de aderência ao polissistema brasileiro de 
quadrinhos traduzidos. Como pessoas agentes organizaram, estabilizaram e 
transformaram essas formas para acomodar as traduções de Maitena e PowerPaola é 
o tema deste capítulo: uma narrativa sobre trajetórias e possibilidades de 
identificações plurais, sob um ponto de vista que privilegia a ação de mulheres nessa 
história. 

 
5.1.  No seu devido lugar 

 
A publicação de histórias em quadrinhos estrangeiras em formato livro passou 

a ser bastante valorizada nos sistemas editorial e acadêmico brasileiros em meados da 
década de 2010. Antes, prevaleciam as revistinhas de HQs. De modo geral, ter um livro 
de HQ traduzido e publicado, que tenha recebido alguma premiação estrangeira, torna-
se um dos indicativos de que quadrinistas passariam a ocupar uma posição central no 
sistema editorial brasileiro. No entanto, o produto HQ-livro per se não tem poder 
individualmente para ser considerado como um fator determinante de legitimação. 
Para defini-la, somam-se outras variáveis, por exemplo, os modos como sua tradução 
e edição são realizadas; quais editoras as realizam, em sua posição mainstream e/ou 
independente; e como e quais instituições e repertórios passam a apresentar e narrar 
sobre quadrinistas e quadrinhos, contribuindo para forjar a recepção de ambos nos 
diversos sistemas. 

Desde 1980, álbuns franco-belgas e italianos têm circulado no país sem serem 
rotulados como mainstream. Tal rótulo, bem como a profusão do rótulo graphic novel 
nos Estados Unidos naquela década, reverberou no Brasil com força após 2005, a partir 
das traduções de Watchmen (Via Lettera) e Maus, de Art Spiegelman (Companhia das 
Letras)351. Denominar os livros como graphic novels parece ter encorajado pessoas 
editoras a amolecerem as capas duras dos álbuns e investirem sem hesitação em livros 

                                                   
351 A esse respeito, ver O processo de legitimação cultural das histórias em quadrinhos, de Beatriz 
Sequeira de Carvalho (2017). 
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de histórias em quadrinhos, também denominados livro de quadrinhos352, ou HQs-
livro. 

Sob uma tendência universalista, dentro desses sistemas, passou-se a organizar 
as HQs-livros em torno de um parâmetro dual, distinguindo-as ora como graphic 
novels, ora como álbuns a la francophonie. Romances gráficos, novelas gráficas 
trariam narrativas mais autobiográficas do que os álbuns; por sua vez, mais ficcionais. 
Embora mais grossas, as HQs-livro soft cover, com ou sem orelhas, aparentemente 
criaram um visual menos intimidador, tornando-se bem aceitas para público-leitores 
e instituições educacionais. Esse fenômeno não foi gerado no Brasil, tendo em vista 
que o próprio mercado editorial francês passou a adotar formas menos retangulares e 
duras, como se pode observar nas publicações de Persépolis, da iraniana Marjane 
Satrapi. 

Essa HQ foi criada na França, em meio a outras pessoas quadrinistas do coletivo 
L'Atelier des Vosges353, onde também foi inicialmente publicada numa série de quatro 
álbuns entre 2000 e 2003, pela editora L'Association354. Em 2001, Persépolis angariou 
o Prix Révélation no prestigiado Festival Internacional de Quadrinhos de Angoulême. 
Por sua vez, nos Estados Unidos, a tradução para o inglês foi publicada pela Pantheon 
Books em dois volumes, em 2003 e 2004. Porém, a edição completa de Persépolis em 
brochura levou apenas poucos meses para ser publicada em 2007 na França (em maio) 
e nos Estados Unidos (em outubro), pelas mesmas editoras já mencionadas. 

Quando publicada no Brasil pela Companhia das Letras entre 2004 e 2007, com 
tradução de Paulo Werneck, os quatro volumes de Persépolis seguiram o formato 
francês inicial; mas logo, também em 2007 (em dezembro), a obra compilada foi 
publicada aqui em brochura. Os álbuns foram vendidos sob o rótulo de “autobiografia 
em quadrinhos” (COMPANHIA DAS LETRAS, 2021, virtual), assim como a 
compilação. Por sua vez, Maus, traduzido por Antonio de Macedo Soares, publicado 
depois em 2005, foi divulgado como “[c]lássico contemporâneo dos quadrinhos” 
(COMPANHIA DAS LETRAS, 2021, virtual). O rótulo de graphic novel começaria de 
fato a ser usado por essa editora em seu catálogo virtual após Retalhos355, de Craig 
Thompson, traduzido por Érico Assis e publicado em 2009. 

                                                   
352 A esse respeito, ver O livro de quadrinhos como categoria bibliográfica autônoma, Daniele Rohr e 
José Claudio Morelli Matos (2012). 
353 Cf.: https://www.lemonde.fr/bande-dessinee/article/2015/08/19/les-abeilles-dessinatrices-de-la-
place-des-vosges_4729722_4420272.html 
354 Cf.: https://www.lassociation.fr/en/catalogue/persepolis-1/ 
355 Cf.: https://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=65001 
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Desde seu lançamento, Persépolis tem sido uma HQ chave na identificação de 
mulheres com histórias em quadrinhos, sejam elas quadrinistas ou leitoras. A tradução 
de Persépolis no Brasil carrega várias características que poderiam colocá-la numa 
posição canonizada e também como uma HQ clássica. Contudo, contextos de recepção 
de HQs-livro traduzidas e publicadas no Brasil mostram que parece não ter havido um 
espaço, um lugar até o momento para que Persépolis fosse considerada e 
historiografada como a primeira graphic novel publicada no Brasil, em 2004. 

Tendo isso em vista, de qual posição e critérios deveria partir para descrever o 
lugar de Maitena e PowerPaola no polissistema brasileiro de quadrinhos? Numa visão 
universalista e patriarcal do universo das HQs, ambas estariam relegadas, por várias 
razões, à periferia do sistema, considerando a periferia no seu sentido mais 
discriminatório. Por outro lado, se parto de uma perspectiva polissistêmica de gênero, 
a trajetória e o papel dessas quadrinistas passam a ser fluidos, habitar fronteiras. O 
“limbo” das categorizações e diversidades identitárias, como diria PowerPaola, torna-
se um lugar confortável. Cada uma a sua maneira, as duas quadrinistas hispano-
americanas imergem-se nos espaços das HQs nacionais brasileiras. E aqui encontram 
o lugar que lhes é devido. 

 
5.2.  Relações de gênero: uma variável no centro formador de novos 
sistemas 

 
Enquanto a tradução e publicação de quadrinhos estadunidenses no Brasil se 

dava num jogo de sobreposições de rótulos, formatos, nichos específicos, delimitando 
o acesso de um determinado público ou outro, a estreia de Maitena no Brasil combina 
e expande diversas dessas características. Definitivamente, a quadrinista Maitena 
chega de un tirón no sudeste do Brasil. Em 2003, com poucos meses de diferença, é 
publicada em quatro contextos: (1) tiras cômicas de Mulheres Alteradas traduzidas por 
Ryta Vinagre, publicadas em livro pela editora Rocco; (2) tiras cômicas de Mulheres 
Alteradas e Curvas perigosas traduzidas pelas pessoas do editorial da Revista 
Claudia, da editora Abril; (3) charges de Superadas, publicadas no jornal Folha de S. 
Paulo; e (4) charges de Superadas, traduzidas por Ryta Vinagre, publicadas em livro 
na campanha de cosméticos da Nivea. 

Não é que fatores econômicos não interviessem na escolha das publicações de 
Maitena no país. Sua tradutora, Ryta Vinagre, inclusive comenta que teve “de fazer 
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todos os volumes a jato, o que, aliás, é a norma nas editoras para qualquer best seller” 
(VINAGRE, 2021, virtual), conforme as impressões desse trabalho que me relatou em 
entrevista356. De fato, se poderia até dizer que as HQs de Maitena compartilham a 
característica de serem produtos de meios de comunicação de massa, tal qual aqueles 
que floresceram “vertiginosamente na imprensa sensacionalista norte-americana de 
finais do século 19” (VERGUEIRO, 2005, n.p.), bem-aceita pelos “integrados”357 (ECO, 
2011 [1965]). Porém, a variável que abre os caminhos de Maitena no Brasil diz respeito 
à lacuna existente no último século da história das histórias em quadrinhos no país, 
abstraída de grande parte do repertório disponível: a variável de gênero. 

Maitena bomba porque é mulher e quadriniza mulheres em diversos papéis 
sociais. Obviamente, refere-se aqui àquelas que se adequam às classes econômicas 
médias, da qual não pertenciam, em seu escopo inicial, mulheres negras e mulheres 
pobres. Assim, surge como novidade num sistema em que, “para que o ‘produto’ (como 
‘texto’) seja gerado, deve existir um REPERTÓRIO comum” (EVEN-ZOHAR, 1990, p. 
34)358. No caso de Maitena, isso acontece mesmo que esse repertório comum tenha se 
dado na ausência de representação. 
 

5.3.  2003: début das HQs de quadrinistas hispano-americanas no 
polissistema brasileiro 
 
Mujeres Alteradas começou a ser publicada em livro pela primeira vez na 

Argentina em 1994, pela editora Atlántida. Recuperar a trajetória de publicação das 
traduções dos livros de Maitena mundo afora requereria uma pesquisa própria. Porém, 
é possível identificar que a primeira tradução de Mujeres Alteradas 1 foi realizada na 
França em outubro de 2002, sob o título Les Déjantées 1359, pela editora Métailié, 
dirigida por Anne-Marie Métailié e especializada em literaturas de línguas espanhola e 
portuguesa. Maitena já circulava nas páginas européias por meio de seus quadrinhos 
eróticos publicados inicialmente em Fierro e SexHumor. Inclusive chegou a apresentá-

                                                   
356 As entrevistas com as pessoas tradutoras Ryta Vinagre (Rocco), Claudio R. Martini (Zarabatana 
Books), Nicolás Llano Linares (Nemo) e Cecilia Arbolave (Lote 42) realizadas em 2021 podem ser 
encontradas na seção Apêndices desta tese. 
357 Refere-se aqui ao termo “integrados” elaborado por Umberto Eco no início da década de 1970, no 
livro Apocalípticos e integrados. Integrados seriam as pessoas que veem o fenômeno da cultura de 
massas como uma expansão da área cultural, na qual a circulação de arte e cultura popular 
possibilitariam o consumo por parte de todas as camadas sociais (ECO, 2011 [1965], pp. 8-9). 
358 “in order for the “product” (such as “text”) to be generated, a common REPERTOIRE must exist”. 
359 Cf.: https://editions-metailie.com/livre/les-dejantees-1/ 
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los na época no Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême e, a partir 
daí, conseguiu ter seus interesses representados por uma pessoa agente de quadrinhos 
na Europa (LA NACION, 1998, virtual). 

Na Espanha, o livro já circulava em sua forma de quadrinho-fonte em espanhol, 
uma vez que as impressões da editora argentina Atlántida haviam sido feitas lá. A 
tradução intralingual espanhola chegou no ano seguinte, em março de 2003, pela 
editora Lumen. Considerando a diferença temporal entre as publicações de Maitena na 
Argentina, no Brasil e na França, é provável que a edição francesa tenha atuado como 
um dos fatores legitimadores que estimulou a aposta na recepção dos livros de Maitena 
no Brasil. 
 

 

 
Outro fator bastante significativo foi o engajamento editoral da Rocco em 

publicar pessoas autoras hispano-americanas. Segundo Sérgio Bandeira Karam 
(2016), em sua pesquisa sobre a tradução de literatura hispano-americana no Brasil, a 
Rocco lançou em torno de 40 títulos de pessoas autoras hispano-americanas ao longo 
de sua trajetória, sobretudo do mexicano Carlos Fuentes desde 1988. A editora foi 
fundada em 1975 por Paulo Roberto Rocco, que já atuava como editor nas editoras 
Sabiá e Francisco Alves. Nesta última, dirigiu na década de 1970 “a coleção Latino-
América, junto com a professora Bella Jozef e a professora e tradutora Eliane Zagury” 
(KARAM, 2016, p. 73). 

Além disso, a Rocco lançou posteriormente duas coleções de títulos traduzidos 
do espanhol. Outra Língua, em 2013, coordenada por Joca Reiners Terron, escritor 
mato-grossense radicado em São Paulo, da qual “nove dos doze autores publicados 
jamais tinham tido um livro traduzido no Brasil” (KARAM, 2016, p. 109). Já 
Entrecríticas, em 2014, foi dirigida por Paloma Vidal, brasileira nascida na Argentina, 

Figura 46 - Capas das traduções brasileiras de Mulheres Alteradas 
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escritora, professora de teoria literária, tradutora do espanhol para o português do 
romance Rumble, de Maitena, intitulado Segredos de menina (Editora Benvirá, 2013). 

As tiras cômicas de Maitena, traduzidas e publicadas em livro, inserem de início 
uma mulher quadrinista no polissistema de HQs no Brasil. A pentalogia traduzida de 
Mujeres Alteradas começa a ser publicada pela Editora Rocco em fevereiro de 2003, 
sob o título Mulheres Alteradas 1. Segue um formato brochura bastante semelhante ao 
formato da HQ-fonte argentina e traz oitenta páginas de tiras cômicas, com subtítulos 
diferentes e dispostas em seis quadros em média. Os livros Mulheres Alteradas 2 e 
Mulheres Alteradas 3 chegam ao público após maio do mesmo ano (ambos com 80 
páginas cada). No ano seguinte, são publicados Mulheres Alteradas 4 (com 96 páginas) 
e Mulheres Alteradas 5 em 2004 (94 páginas). Juntos, os cinco livros de Maitena 
somam trezentas e oitenta e duas tiras traduzidas, atingindo “a marca de 400 mil 
cópias” (REDAÇÃO M DE MULHER, 2016, virtual). 

A tradução de toda a série Mulheres Alteradas é assinada pela tradutora Ryta 
Vinagre. Foi sua primeira experiência traduzindo quadrinhos, assim como da própria 
editora Rocco editando-os. Porém, na época, não havia no Brasil editoras 
especializadas em quadrinhos hispano-americanos que trabalhassem no segmento de 
livros, como se vê após o surgimento da Zarabatana Books, em 2006 (RAMOS, 2012, 
p. 110), como decrevo adiante. 
 

5.4.  Um bom negócio: do livro para o jornal Folha de S. Paulo 
 

No avesso de sua recepção na Argentina, que se deu pela publicação primeiro 
em revistas e jornais, e depois em livro, a chegada de Maitena no jornal brasileiro Folha 
de S. Paulo acontece cinco meses após o lançamento da tradução de Mulheres 
Alteradas 1. É celebrada com direito a notícia acompanhada de uma breve entrevista 
com a quadrinista por telefone, escrita por Cláudia Croitor, e mensagem de boas-
vindas na seção “Comentários”, escrita por Danuza Leão. Nas duas, há aspectos que 
procuram a aproximação entre as leitoras mulheres brasileiras e Maitena, anunciando 
o sucesso da quadrinista, como um best-seller, um bom negócio: “com mais de um 
milhão de exemplares de livros vendidos pelo mundo” (CROITOR, 2003, virtual); “tem 
seus cartuns publicados em 17 países, entre eles Espanha ("El País"), Itália ("La 
Stampa"), Chile ("El Mercurio") e na própria argentina ("Para Ti", "La Nación")” 
(IDEM); “Vai ser bom ter você por aqui, você que já é tão famosa no exterior, para que 



 207 

nós, brasileiras, aceitemos com naturalidade que somos capazes de tudo” (LEÃO, 
2003, virtual). 

Ao mesmo tempo, há também uma 
tentativa de aproximar Maitena dessas 
leitoras numa dimensão mais subjetiva. Leão 
constrói seu texto como se fosse uma carta 
para Maitena, iniciada com “Querida 
Maitena: vai ser muito bom conviver com você 
semanalmente”, e finalizada com “Seja muito 
bem-vinda, Maitena” (IDEM). Por sua vez, 
segundo Croitor, Maitena “só quis se certificar 
de uma coisa: se suas charges sairiam junto às 
do brasileiro Angeli. ‘Trabalhar ao lado dele... 
uau! Para mim é uma honra. Sempre fui fã do 
Angeli’” (CROITOR, 2003, virtual). 
Referenciar Angeli nesse repertório pode ter 
sido um recurso usado para construir uma 

empatia também com pessoas leitoras não-mulheres. 
 

  

 

 

Figura 47 - Primeira charge de 
Maitena publicada na Folha de 

S. Paulo, em 27/07/2003 

Figura 48 - Maitena em Ilustrada Figura 49 - Maitena em Equilíbrio 
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No mesmo dia dessa reportagem, 27 de julho de 2003, a primeira charge de 
Maitena é publicada. Sagaz, ela remete a um aspecto cultural também bastante 
brasileiro que é o ficar à vontade e se sentir em casa (ver figura 47360, anterior). Além 
de sua participação no caderno “Ilustrada” (figura 48361, anterior), as charges de 
Maitena começaram a ser publicadas com regularidade às quintas-feiras no jornal 
Folha de S. Paulo em julho de 2003, no caderno “Equilíbrio”, que existia desde maio 
de 2000 (figura 49362, anterior). 

 
 

 
 
Suas doze páginas focavam em temas relacionados à saúde, não apenas sob a 

perspectiva de tratamento de doenças, mas também na “mudança individual em 
relação aos estilos de vida com ênfase nos aspectos do bem-estar e da saúde” (GOMES; 
VAZ; ASSMANN, 2010, p. 126). Na época, o público de “Equilíbrio” era amplo, 
“homens e mulheres, principalmente a partir dos vinte anos. Por isso, há matérias 
sobre mulheres, terceira idade, jovens, atletas, crianças (para pais), etc.” (IDEM, p. 
118). O espaço da charge formava parte de uma das colunas fixas da página 2, assim 

                                                   
360 Fonte: Folha de S. Paulo, Ilustrada, 27 jul. de 2003, virtual. 
361 Fonte: Folha de S. Paulo, Ilustrada, 21/09/2003, p. 8. 
362 Fonte: Acervo Folha de S. Paulo, 13/05/2010, p. 2 

Figura 50 - Caderno “Equilíbrio”, Folha de S. Paulo, 13/05/2010 
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como as seções “outras idéias” e “correio / pergunte aqui”. As charges retratavam com 
humor os “dilemas ou pequenos tormentos cotidianos enfrentados pelos indivíduos” 
(IDEM, p. 119) presentes na coluna “outras idéias”, tratando geralmente dos temas 
“embelezamento, filhas que usam as roupas de suas mães, tratamentos estéticos e 
também ‘diferenças’ entre homens e mulheres” (PIRES, 2011, p. 30). 

Em maio de 2010, a Folha de S. Paulo encerra as publicações das charges de 
Maitena e dá, literalmente, uma repaginada em seu “Equilíbrio”, que por sete anos teve 
Maitena como o ícone de humor (figura 50363, anterior). A partir de 25 de maio de 
2010, o caderno passa a sair às terças-feiras, publicando a curitibana Pryscila Vieira 
como a nova quadrinista. Além disso, ganha uma nova disposição de página (figura 
51364, adiante). Isso ocorre provavelmente devido as mudanças entre os formatos e 
tamanhos das antigas charges (um quadro) e das novas tiras cômicas (horizontal, com 
três e quatro quadros). 
 
 

 

 
  

                                                   
363 Fonte: Acervo Folha de S. Paulo, n° 29.625, ano 90. 
364 Fonte: Acervo Folha de S. Paulo, n° 29.637, ano 90. 

Figura 51 - Caderno “Equilibrio”, Folha de S. Paulo, 25/05/2010 
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Pryscila Vieira chega em 2010 desequilibrando o status quo do humor neste 

caderno. Logo em sua primeira tira (figura 52365, acima), aborda a saúde mental de 
mulheres negras366 e ironiza estereótipos em torno disso. A respeito das mudanças que 
realizava, a editoria do jornal comenta: 

 
Novos chargistas mostram seu traço: João Montanaro, 14, ilustra a 
página A2 aos sábados e Fernando Real, vencedor da categoria 
ilustração no concurso, assina desenhos das páginas A2 e A3. Alguns 
espaços passam a ter desenhos: Esporte trará charges diárias de Caco 
Galhardo, e a coluna de Danuza Leão, ilustrações de Bebel Franco. 
Outros trocam de ilustrador, como Equilíbrio, em que a cartunista 
Pryscila Vieira assumirá o espaço das tiras de Maitena, e Luli ilustrará 
a coluna de Rosely Sayão. “A ideia é ganhar em criatividade”, diz Fabio 
Marra, editor de Arte. (FOLHA DE S. PAULO, 2010a, virtual) 

 
O concurso de 2010 foi apenas o quarto realizado pelo jornal em sua longa 

trajetória de publicação. “Em 1985, o jornal revelou o chargista Spacca e o quadrinista 
Fernando Gonsales. Em 1999, foi premiado o chargista Jean, [...] em 2006, o concurso 
premiou Eloar Guazzelli Filho, [...] e revelou o trabalho de Adams Carvalho” (FOLHA 
DE S. PAULO, 2010b, virtual). Entre as pessoas finalistas dessa edição, havia apenas 
uma mulher quadrinista, Águeda Horn, embora Angeli tenha afirmado “[h]omem às 
vezes cansa [...] Desta vez, vi várias desenhistas prontas” (IDEM). 

De todos os modos, a incorporação e mudança de quadrinistas é apenas uma 
das movimentações que se veria no jornal de maior circulação no Brasil, que, por sua 

                                                   
365 Fonte: “Equilíbrio”, Folha de S. Paulo, 25 maio 2010. Disponível em: 
www1.folha.uol.com.br/fsp/equilibrio/eq2505201002.htm 
366 Para um aprofundamento do tema, ver Saúde	mental,	relações	raciais	e	Covid	–	19, organizado por 
Laura Lanari e Kwame Yonatan Poli dos Santos (Fundo Baobá, 2020). Disponível em: 
https://www.sbmfc.org.br/wp-content/uploads/2020/08/Saude_mental_relacoes_raciais_e_Covid 
_19_FINAL2-1.pdf 

Figura 52 - TUDO EM TRÊS TEMPOS, de Pryscila Vieira, em Equilíbrio 
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vez, reverberaria no polissistema das HQs no país como um todo. A partir de então, 
passa-se a prestigiar produções de pessoas quadrinistas nacionais ao invés de 
estrangeiras, incorporam-se mais mulheres quadrinistas à equipe e, com isso, começa-
se a renovar os próprios discursos e práticas em torno de feminismos. 

Em 9 de dezembro de 2013, a Folha lança uma nova seção de quadrinhos às 
segundas-feira: “Quadrinhas”. “Abrigada na página em que são publicadas, 
tradicionalmente, as HQs da “Ilustrada” (FOLHA DE S. PAULO, 2013, virtual), Luli 
Penna, Pryscila Vieira, Alexandra Moraes, Cynthia B. e Chiquinha (Fabiane Langona, 
quem havia publicado em 2011 e 2013 nas redes sociais de Chicks on comics, criado 
também por PowerPaola). Nos demais dias da semana, as pessoas quadrinistas 
encarregadas das tiras eram Angeli, Laerte, Fernando Gonsales, Caco Galhardo, Adão 
Iturrusgarai, Allan Sieber, André Dahmer e Fábio Moon e Gabriel Bá, além das 
canonizadas Hagar, o Horrível e Garfield, dos estadunidenses Dik Browne (1917-
1989) e Jim Davis (1945) respectivamente. 
 

5.5.  Maitena: publicidade em quadrinhos 
 

Ao longo de sua carreira no Brasil, a arte e o renome de Maitena foram usados 
inclusive em campanhas publicitárias de cosméticos. 

   

 

Figura 53 - Subindo nas tamancas 1 e Subindo nas tamancas 2, de Maitena 



 212 

Em outubro de 2003, a marca Nivea – parte da empresa alemã Beiersdorf AG367 
(1911), sediada no Brasil desde 1914 – desenvolveu a campanha “Nivea toca a alma 
feminina” em parceria com a quadrinista, na qual o kit com dois produtos da marca, o 
Body Soft Milk e o Deo Fresh ou o Deo Roll-On, incluía um exemplar de Subindo nas 
tamancas 1 ou Subindo nas tamancas 2 (ver figuras 53368, anterior). 

Em torno de 300 mil kits da marca foram distribuídos em diferentes pontos de 
venda, tais como supermercados, farmácias, lojas de departamentos, com preço 
sugerido de R$14,00 reais. Além disso, a campanha tinha seu próprio site (ver figuras 
53, anterior), foi anunciada em revistas direcionada às mulheres, em academias, 
cinemas, e em um outdoor sequencial na Marginal Pinheiros, em São Paulo, cidade 
onde a própria Maitena esteve no dia 14 de outubro de 2003, durante o lançamento da 
campanha à coletiva de imprensa. Na ocasião, a quadrinista disse: “Me encanta ver 
meu trabalho chegando a mais pessoas, e como só trabalho com coisas que gosto e 
concordo, aceitei colocar minhas tiras nesta campanha da Nívea” (HAIR BRASIL, 
2003, virtual, tradutora não identificada). 

Criada pela Max Brasil Comunicação e desenvolvida pela Giovanni FCB, “[a] 
campanha e a promoção inauguram uma linha mais intimista e moderna na maneira 
de comunicação da Nivea com suas consumidoras” (IDEM), segundo Luciana Bulau, 
gerente de grupo de produtos de cuidados com a pele da Nivea entre 1999 e 2006. 
Assim, mostra-se “o universo feminino como ele realmente é, com imperfeições e 
encantos. E nada melhor que a linguagem de Maitena para representar este universo” 
(IBIDEM). 

Atual, moderna, divertida e feminina eram as qualidades que representavam as 
HQs de Maitena e por meio das quais a marca Nivea quis atrair suas pessoas 
consumidoras-alvo, de acordo com a reportagem publicada no caderno “Equilíbrio e 
saúde”, na Folha de S. Paulo no dia posterior ao lançamento da campanha. Cada um 
dos livros de Subindo nas tamancas “trazia 20 charges de Maitena, extraídas do livro 
Superadas, inédito no Brasil” (FOLHA ONLINE, 2003, virtual), e cujas charges eram 
publicadas na própria Folha na época. Uma seleção de charges especialmente 
escolhidas por Maitena. Nas capas de cores vibrantes, uma alaranjada e outra rosa, 
vemos cada personagem vestindo roupas de ginástica branca e azul, fazendo referência 

                                                   
367 Cf.: https://www.nivea.com.br/sobre-nos/historia-da-nivea 
368 Fontes: Website da Nivea, com redação de Alexandre Caliman, disponível em: 
https://calimano.carbonmade.com/projects/2024805#6 e 
https://hairbrasil.com/img/uploads/nivea_02.jpg 
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às cores da Nivea. Por sua vez, as charges do livro não necessariamente remetem a 
contextos de saúde ou esporte, e trazem a pluralidade de contextos que 
costumeiramente encontramos em Maitena369. 
 

  

 

 
Entretanto, pela contracapa dos livros, sabe-se que algumas das charges faziam 

parte “do livro Superadas© Editora Rocco, 2004” (MAITENA, 2007a), traduzidas 
também por Ryta Vinagre. O livro de Superadas 1 só sairia em 2005, e Superadas 2 
em maio de 2006. Com base nessas informações, acredita-se que as mesmas charges 
de Maitena correram por três mídias diferentes, Superadas na Folha, Superadas na 
Nivea (figuras 54, anterior) e Superadas na Rocco. Nesse momento, de fato as 
traduções de Maitena por Ryta Vinagre ocupavam o centro do polissistema das HQs 
criadas por mulheres no Brasil. 
  

                                                   
369 A respeito de Maitena e suas personagens em diferentes publicações, ver Construções, 
representações e ressignificações do ser mulher nos substratos discursivos de Maitena Burudarena, 
de Ana Carolina Souza Da Silva De Aragão (2016). 

Figura 54 - Subindo nas tamancas 1, de Maitena 
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5.6.  De volta à origem em revista: Maitena em Claudia 
 

Em 2003, quadrinizando mulheres de uma forma engraçada, sem deixar de 
problematizar e ironizar seus papéis sociais, Maitena não poderia ficar de fora de uma 
das revistas mais lidas no Brasil, publicada por uma das editoras mais influentes da 
época. Nesse contexto, as HQs de Maitena passaram a integrar mensalmente a Revista 
Claudia, do Grupo editorial Abril. Em circulação desde 1961, há muitos aspectos que 
poderiam ser destacados sobre o papel dessa revista, por exemplo, na formação de 
mulheres como público leitor alvo no Brasil, sua participação no desenvolvimento da 
segmentação da cultura em nichos, bem como sua importância na própria 
consolidação da imprensa no país, conforme pesquisa em detalhes Maria Celeste Mira 
(2001). 

Escrita sobretudo para mulheres de classe média urbana, a revista inicialmente 
se destinava a um público entre 20 e 40 anos (51% das leitoras em 1979). Durante as 
publicações de Maitena na Claudia, essa mesma faixa etária de leitoras representava 
58% do público total (MIRA, 2001, p. 60). Quando Maitena começou a ser publicada, 
a tiragem da revista era, em média, de 472 mil exemplares, com circulação líquida (os 
números de fato adquiridos em banca) de 395 mil, como mostra Patrícia Rocha (2007, 
p. 51).  

Acima disso, até 2010, a Revista Claudia se destacou no ramo de assinaturas, 
cuja alta circulação se dava em muitos espaços além das bancas, como salões de beleza, 
centros de estética, salas de espera de consultórios médicos. Eu mesma me lembro bem 
de ler Radical Chic e Mulheres Alteradas na Claudia nas várias vezes que frequentei 
consultórios de dentistas na adolescência. Depois de A Turma da Mônica e O menino 
maluquinho, as tiras de Maitena na revista eram as HQs mais facilmente acessadas por 
uma menina de classe média do noroeste paulista. 

“Mulheres ALTERADAS” e “Curvas perigosas” integraram a página de 
fechamento da Revista Claudia, sendo publicadas, respectivamente, entre 2003 e 
2008, depois até 2009. Na primeira, seis quadros lado a lado compunham “a página, 
com uma tarja amarela acima das figuras com um texto” (VIDUTTO, 2010, p. 161). “O 
leiaute de Mulheres alteradas trouxe título acima das imagens com letras manuscritas 
que pareciam ter sido realmente feitas à mão pela cartunista” (IDEM). Celia Accorsi 
Pardi (2021), diretora de redação da revista entre 1988 a 2002, foi a responsável por 
iniciar as negociações da ida de Maitena para lá. Comenta em entrevista (ver 



 215 

Apêndices) que as traduções das HQs ficaram a cargo de pessoas profissionais da 
própria redação, como é característico da área de tradução jornalística370. 

Trazer à Revista Claudia tiras com personagens mulheres, criadas por uma 
quadrinista foi apenas uma das grandes contribuições de Pardi para incorporar vozes 
de mulheres nessa mídia371. Até o ano 1979, a equipe editorial da revista era composta 
majoritariamente por homens (ZAMPIER, 2017, p. 39, 57), que inclusive assinavam a 
seção Cartas do Editor. Com a chegada de Maria Cristina Gama Duarte como diretora 
de redação, a revista incorporou intimidade à escrita, passando a usar a expressão 
“Minha amiga” quando se dirigia às próprias leitoras. Por sua vez, Celia Pardi “estreita 
a relação de intimidade com as leitoras, chegando a um grau jamais visto. Foi também 
a primeira diretora de redação a publicar sua foto ao lado do texto” (VIDUTTO, 2010, 
p. 84). 

A revista como um todo se construía em torno de um discurso nacionalista, 
desenhando um modelo de “mulher brasileira” (MIRA, 2001), ideal e não diverso, e 
dedicando seus conteúdos a elas, mulheres de classe média urbana, brancas. Pode-se 
dizer que o discurso de Claudia definia as identidades de mulheres sobretudo a partir 
da igualdade de sexos e igualdade de direitos. Seu nacionalismo se aproximava nos 
anos 2000 de agendas feministas europeias e norte-americanas burguesas dos anos 
1980 e 1990. Nesse sentido, reflexões em torno de diversidade e identidades territoriais 
e culturais não eram postas em questão. 

A presença das HQs na revista seguiu um caminho semelhante. Antes de 
Maitena, as páginas de fechamento de Claudia com quadrinhos eram compostas por 
The Supermãe, de Ziraldo, entre abril de 1970 e novembro de 1983 (BITTELBRUN, 
2011, p. 22), e depois por Radical Chic, de Miguel Paiva. Radical Chic e Mulheres 
Alteradas apresentam diferenças significativas no modo como representam mulheres 
nas personagens, como aponta Érika de Moraes (2008), em A representação 
discursiva da identidade feminina em quadros humorísticos. Radical Chic quadriniza 
uma mulher com seus 30 anos, num intervalo, que pode ser provisório ou permanente, 
entre “a dependência da família em que nasceu e da (possível) futura família, composta 

                                                   
370 A respeito de características da tradução jornalística no par linguístico português < > espanhol, ver 
Estudo de modificações na tradução jornalística: uma exploração de um corpus de notícias traduzidas 
no par linguístico português-espanhol do jornal El País, de Niala Pessuto (2020). 
371 A esse respeito, ver Discussões feministas na imprensa para mulheres: revista Claudia e o trabalho 
doméstico (1970-1989), de Soraia Carolina de Mello (2016); Design em revista feminina: um olhar 
sobre Claudia, de Marienne Cristina Sebrian Busto Vidutto (2010); e O popular e não-popular na 
imprensa feminina: aproximações e dispersões no estilo e no discurso das revistas AnaMaria e 
Claudia, de Nahara Veronica Bauchwitz (2009). 
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por marido e filhos” (MORAES, 2008, p. 198). “Mesmo sendo livre, liberada e liberal, 
Radical sonha com a presença de um homem perfeito ao seu lado” (IDEM, p. 199). 

Por sua vez, “as personagens da autora Maitena colocam em evidência a 
identidade da mulher como múltipla. Segundo essa identidade, construída por meio 
dos discursos, a mulher atual está sobrecarregada, ocupada com carreira, 
relacionamentos e filhos” (IDEM, p. 197). Em Maitena também se vê a diluição entre 
as fronteiras do trabalho doméstico-privado e do público, “[n]ão há exatamente uma 
‘troca de espaços, mas um compartilhamento” (IDEM, pp. 197-198). E “o homem de 
hoje passa a descobrir, em maior ou menor medida, que um filho pode dar muito mais 
trabalho que o escritório” (IBIDEM). As mulheres de Maitena são construídas em 
posições “de conflito entre o prazer da independência (especialmente financeira, pois 
é esta que garante a liberdade em muitos outros aspectos) e o desejo de ter ao seu lado 
um homem que a proteja em determinadas ocasiões” (IDEM, p. 197). Entretanto, assim 
como o pensamento feminista de Claudia, o espaço nas HQs de Maitena era entendido 
como universal, o humor da classe média branca era universal. Diferentemente do que 
vemos em PowerPaola, diversidades e aspectos distintivos hispano-americanos ou 
latino-americanos, territoriais, culturais e linguísticos, não aparecem nem nas HQs-
fonte, nem nas traduções de Maitena. 

Tanto o início como o fim da publicação de Maitena na Revista Claudia em 2009 
acontecem concomitantemente a mudanças de discursos e layout na revista 
(BITTELBRUN, 2011, p. 24). Para não cair na obsolescência, o discurso da revista 
procurou constantemente se modernizar, “respeitando as preferências das leitoras e 
adaptando-se ao contexto social e político em que passou a atuar” (IDEM, p. 48). Nessa 
época, 28% do público da revista tinha entre 35 e 44 anos de idade, e 27% tinha mais 
de 50 anos (MIRA, 2001, p. 60). 

A fim de atingir um público mais velho, surge a seção Página da Vida, uma 
combinação de reportagem, entrevista, contando histórias de vida de mulheres, “em 
sua maioria, histórias de superação, servindo de inspiração para as leitoras” 
(BITTELBRUN, 2011, p. 161). Ao invés de ilustrações ou quadrinhos, havia fotos, uma 
imagem da personagem da história, “em uma situação que remete à sua história de 
vida” (IDEM). Mais distanciadas de papéis de gênero numa narrativa de ficção, 
mulheres se encorajavam a mostrar seus rostos e dar voz ao seu cotidiano. 

O fim das publicações da quadrinista na Claudia coincide com o fim de seu 
período no jornal La Nación e com o momento em que começa a se aposentar dos 
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quadrinhos para escrever seu romance Rumble, publicado em 2011. A própria 
quadrinista passou a dar voz a si própria, nessa autobiografia ficcional. Não só 
mudaram os meios de publicação, mas também a pessoa quadrinista, que se ajustava 
a novas etapas e anseios de sua vida. 
 

5.7.  2011: o ano em que mulheres acontecem no quadrinho 
nacional 

 
O fim das publicações de Maitena em dois grandes meios midiáticos, o jornal 

Folha de S. Paulo e a Revista Claudia, em períodos bastante próximos no fim da 
década de 2010, é concomitante ao que se poderia entender como o levante das 
mulheres brasileiras no polissistema das HQs no Brasil. Havia quase uma década, as 
traduções das mulheres Alteradas, Superadas, com Curvas perigosas, de Maitena 
estavam no centro do sistema de quadrinhos criados por mulheres quadrinistas, 
quando analisada em termos de tiragens e abrangência de público. 

Nesse sentido, além de funcionarem como um modelo, as tiras e charges de 
Maitena ressaltaram a lacuna da representatividade de quadrinistas mulheres 
brasileiras nos sistemas livreiros e jornalísticos. Além de Maitena, é possível que outras 
duas HQs criadas por mulheres fossem conhecidas do público mais especializado: 
Amana ao Deus dará, da brasileira Edna Lopes (Casa da Palavra, 2004), e a tradução 
de Persépolis, da iraniana Marjane Satrapi (Cia das letras, 2004). Essas duas 
quadrinistas apresentaram às quadrinistas brasileiras a possibilidade de criar 
narrativas gráficas longas. 

Paulo Ramos (2012, pp. 510-518) analisa 2011 como “o ano em que o quadrinho 
nacional aconteceu” e comenta: 

 
Analisando em perspectiva, o ano de 2011 confirmou algumas 
tendências que começaram a ser desenhadas nos anos anteriores, como 
as vendas em livrarias, o interesse nas adaptações literárias e nas 
narrativas mais longas, a diversificação de temas e propostas, o 
crescimento da produção virtual, o aumento e a repercussão dos 
trabalhos independentes. [...] Outra constatação é que ocorre uma 
redução no espaço que separa(va) os autores independentes e as 
editoras, raciocínio por Fabiano Barroso, editor da revista 
independente mineira “Graffiti 76% Quadrinhos”. Na leitura dele, 
bastante precisa, os quadrinhos que se autopublicam já conseguiram 
tiragens e qualidade gráfica semelhantes às das editoras de 
quadrinhos. E estas, dado o número reduzido de pessoas por trás dos 



 218 

afazeres editoriais, aproximaram-se do modo de produção alternativo. 
(RAMOS, 2012, pp. 517-518). 

 
Em sua narrativa, insere apenas uma mulher entre as várias pessoas 

quadrinistas de destaque do período, Luciana Cafaggi372 e sua participação na criação 
de álbuns de Turma da Mônica. Assim, pode-se intuir que há mais por se acrescentar 
a essa história, como proponho adiante. Concomitante às pertinentes tendências 
comentadas por Ramos, destaca-se o fato de mulheres passarem a deter de certos 
meios de produção de seus próprios quadrinhos, a partir de iniciativas de autogestão e 
coletivização. Até 2010, a presença delas nas HQs acontecia, em geral, em números 
temáticos de revistas e eventos. 
 

 
 

 
É nesse contexto que se veem os primeiros traços de PowerPaola no Brasil, na 

exposição Graffiti Mulher, realizada em Belo Horizonte (estado de Minas Gerais) em 
2009. O evento fazia parte do lançamento do 6º Festival Internacional de Quadrinhos 
(FIQ)373, realizado desde 1999 e sendo considerado em 2011 o maior evento de 

                                                   
372 Cf.: http://www.guiadosquadrinhos.com/artista/lu-cafaggi/9558 
373 Cf.: http://portalbelohorizonte.com.br/fiq/historico 

Figura 55 - Pôster-propaganda da 
exposição Graffiti Mulher, de PowerPaola 

Figura 56 - HQs de Marcelo D’Salete e 
PowerPaola 
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quadrinhos das Américas (JOHNSTON, 2011, virtual; RAMOS, 2012, p. 515), dada a 
quantidade de participantes. Na exposição havia onze histórias que integraram a 
edição da revista de quadrinhos GRAFFITI 76% no 20, “uma das revistas 
independentes de maior duração no país” (RAMOS, 2012, p. 138), desde 1995374. Esse 
número publicou 26 artistas, “metade deles estreantes, que traçam suas fantasias em 
volta de um tema comum: o gênero feminino” (GRAFFITI76, 2009). 

O pôster-propaganda da exposição trazia arte de PowerPaola (figura 55375, 
anterior). “Ayer soñé que...”, de PowerPaola, seria publicada posteriormente no livro 
QP: éramos nosotros em 2014 (La Silueta, Colômbia) e em 2018 no Brasil (Lote 42). 
Ao lado de outros trechos dessa HQ (figura 56376, anterior), numa feliz coincidência, 
vê-se Quinze, de Marcelo D’Salete, que mais uma vez se encontra com uma quadrinista 
hispano-americana numa publicação temática focada em gênero – antes havia 
comentado sobre Front 13 - Feminilidade (Via Lettera, 2003). 

Como mencionado, o repertório gerador das condições propícias para a 
tradução e publicação de Maitena foi a lacuna da identificação de pessoas leitoras e 
instituições editoriais com mulheres quadrinistas brasileiras. Por outro lado, a 
presença inicial de PowerPaola nessa revista independente brasileira marca o início 
sistemático de um trabalho que se desenvolveria coletivamente entre quadrinistas 
brasileiras e hispano-americanas, sobretudo em termos de produção artística criada e 
gerida por mulheres. 

Por sua vez, nos anos subsequentes a 2010, assiste-se a um processo de 
descentralização do polissistema das HQs nacionais, influenciado sobretudo por 
mudanças de geração e reinterpretação de corpos e identidades nos feminismos 
brasileiros. Mulheres criam e editam blogs especializados de HQs e grupos diversos 
aderem ao uso cotidiano de blogs e redes sociais como meio de expressão e protesto, 
como demonstram os exemplos a seguir. 

O uso cotidiano de mídias digitais e a escrita de si atrelada às diversas 
linguagens e formas de expressão são características constitutivas de feminismos 
atuais, características que reverberaram também no sistema das HQs. Juliane de 
Araújo Gonzaga (2018), em Novo feminismo/acontecimento e insurreição de saberes 

                                                   
374 Graffiti 76% encerrou suas atividades em setembro de 2012. Em seu último número 23, pode-se ver 
trabalhos de duas quadrinistas hispano-americanas: PowerPaola e Avril Filomena, do Peru (DA MATA, 
2012, virtual). Disponível em: https://www.hojeemdia.com.br/entretenimento/o-universo-dos-
quadrinhos-em-luto-a-revista-graffiti-lanca-sua-ultima-edic-o-1.34757 
375 Fonte: http://graffiti76.blogspot.com/2009/10/graffiti-20-mulher.html 
376 Fonte: http://graffiti76.blogspot.com/2009/09/exposicao-graffiti-mulher.html 
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nas mídias digitais, destaca que “as mídias digitais tornam-se lugar tanto de 
possibilidade de fala e escuta (circulação de saberes) quanto de organização e 
mobilização do ciberespaço para o espaço público das manifestações (estratégias e 
resistências)” (GONZAGA, 2018, p. 364). Desterritorialização (IDEM, p. 119) e 
colaboração (IDEM, p. 121) se tornaram formas de organizar o feminismo dentro e fora 
das redes. 

Nesse contexto, surge em 2010377 o blog Lady’s Comics, criado por Mariamma 
Fonseca, Samanta Coan e Luciana Cafaggi. 
 

Nós não fazemos quadrinhos; pensamos quadrinhos. Em 2010, 
criamos o blog porque percebemos que as mulheres são mal 
representadas nas histórias em quadrinhos. Nas HQs, nós somos salvas 
pelo herói e nossos lindos, magros e gostosos corpos são dele. Péra! 
Isso tá errado! [...] defendemos, discutimos meios para mostrar que as 
mulheres escrevem, desenham, leem quadrinhos e merecem ser bem 
representadas. Como tudo, aliás. Mas vamos manter o foco nos 
quadrinhos. (LADY’S COMICS, 2014, 00:06-00:40 min) 

 
Em seus quase oito anos de vida, o repertório Lady’s Comics divulgou 

quadrinistas nacionais e algumas estrangeiras, funcionou como crítica especializada e 
acadêmica, criou eventos virtuais e presenciais, educou não-leitoras a se interessarem 
por HQs, entre muitas outras ações afirmativas para inserir mulheres brasileiras no 
sistema de quadrinhos nacional. Embora o sudeste do Brasil tenha permanecido como 
um polo editorial, descentralizava-se o território das vozes das mulheres, que 
escreviam artigos, resenhas e quadrinizavam a partir de diferentes estados, culturas e 
raças do Brasil. O blog teve sua última publicação em 22 de janeiro de 2018, mas ainda 
está no ar cumprindo sua função de repertório e arquivo. 

A partir de Lady’s Comics, rapidamente passou-se a entender as HQs criadas 
por mulheres brasileiras como uma produção cultural legítima no espaço que antes 
compunha a periferia do sistema “universal” das HQs brasileiras. Sob o lema “HQ não 
é só pro seu namorado” e visto como novidade no sistema dominante, em pouco tempo 
o blog conquistou visibilidade na mídia jornalística nacional e no 7º Festival 
Internacional de Quadrinhos378, em Belo Horizonte (RAMOS, 2012, pp. 483-484), em 

                                                   
377 Outros blogs surgem no mesmo ano, como Garotas Geeks, criado por Bárbara G. Silva, Tamirys Seno, 
Marina Formaglio e Luiza McAllister, ainda em funcionamento com a colaboração de Flávia Gasi, 
Débora Carvalho, Rany Ferraz e Yasmim Alvarez (GAROTAS GEEKS, 2021, virtual). 
378 A respeito da presença inédita de mulheres enquanto um coletivo no 7º Festival Internacional de 
Quadrinhos (FIQ), ver “E lá vem o FIQ!”, publicado no blog Lady's Comics, em 8 de novembro de 2011. 
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novembro de 2011. Essa foi uma das primeiras iniciativas do centro de integrar 
mulheres e quadrinhos num evento com um espaço próprio. Finalmente, mulheres 
saíam das coletâneas para integrarem seu próprio espaço, um painel “Lady’s Comics”. 

Nele, vários sistemas foram contemplados: artístico, quadrinístico, editorial, 
acadêmico etc. Onze mulheres foram oficialmente convidadas, entre elas brasileiras, 
coreanas e norte-americanas. A sororidade sobressaía em debates em torno do 
nacional versus estrangeiro, como era frequente ver no website Universo HQ, por 
exemplo. As mesas desse painel estavam lotadas, evidenciando o quão promissor se 
tornava o segmento, ou melhor, o corpo coletivo de mulheres brasileiras nas HQs 
(LADY’S COMICS, 2011, virtual). Por outro lado, um dos saldos do festival foi uma nota 
de repúdio do FIQ, a pedido das Lady’s, ao comportamento recorrente de pessoas não-
mulheres que postaram “fotos em close das partes intímas de algumas meninas no 
evento, seguidas de comentários machistas e jocosos” (O TEMPO, 2013, virtual). 

Casos como esse trazem à tona como “[a] violência é constitutiva do processo de 
formação social e da cultura brasileira, desde a época colonial, abrangendo opressões 
próprias do patriarcalismo, que incluem a violência sexual”, como aponta Larissa Higa 
(2019, p. 24). A autora ainda recorda que “só em 2009, o estupro passou a ser 
considerado na legislação [brasileira] como ‘crime contra a liberdade sexual’ e não 
‘crime contra os costumes’” (IDEM). Quando mulheres se integram ao universo das 
HQs, representando seus próprios interesses, escancara-se a necessidade não apenas 
por representatividade, mas por menos violência de gênero. A nota pública de repúdio 
não deixa de ser um dos atos que reverberou do protesto Marcha das vadias379, 
realizado em São Paulo dia 04 de junho de 2011 e em outras regiões do Brasil no mesmo 
ano. 

Trazendo à tona violências de gênero, a partir de Marcha das vadias ampliam-
se os sentidos do que se entende como mulher, incorporam-se identidades de gênero 
não hegemônicas, estimuladas por movimentos LGBTQIA+ (a saber, Lésbicas, Gays, 

                                                   
379 A Marcha das vadias é um protesto feminista que ocorre em várias cidades do mundo. Começou em 
Toronto, em 2011, como reação à declaração de um policial, em um fórum universitário sobre segurança 
no campus, de que as mulheres poderiam evitar ser estupradas se não se vestissem como sluts 
(vagabundas, putas, vadias). Reconhecendo nesta declaração um exemplo amplamente aceito de como 
a violência sexual é justificada com base no comportamento e corpo das mulheres, a primeira Slutwalk 
de Toronto teve como principais bandeiras o fim da violência sexual e da culpabilização da vítima, bem 
como a liberdade e a autonomia das mulheres sobre seus corpos.4 Desde então, por meio da rápida troca 
de informações proporcionada pela internet, a marcha foi organizada em diversas cidades pelo mundo. 
Em países de língua espanhola, o protesto ganhou o nome de Marcha de las putas ou Marcha de las 
vagabundas. No Brasil, São Paulo foi a primeira cidade a organizar uma marcha, em 2011, adotando o 
termo “vadias” (GOMES, SORJ, 2014, p. 437). 
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Bissexuais, Travestis, Queer, Intersexuais, Assexuais, e + abarcando outras 
identidades), e expõe-se o corpo não-padrão como bandeira. Conforme analisam Carla 
Gomes e Bila Sorj (2014) em “Corpo, geração e identidade: a Marcha das vadias no 
Brasil”, o corpo é, ao mesmo tempo, um artifício de provocação “usado para questionar 
as normas de gênero, em especial as regras de apresentação do corpo feminino no 
espaço público” (IDEM); e um artefato “no qual cada participante procura expressar 
alguma mensagem que o particulariza” (IBIDEM). 

Portanto, não é ocasional que, concomitante a essas movimentações, publique-
se Uma patada com carinho, de Chiquinha380 (Leya Brasil/Barba Negra) em livro em 
2011, e Garota Siririca, de Lovelove6, virtual em 2013 (figuras 57381, adiante). Muitas 
outras HQs criadas por mulheres brasileiras poderiam ser exemplos. Porém, os traços 
e enredos dessas duas se tornam emblemáticos por suas qualidades de serem artifício 
de provocação e artefato. 
 
 

 
A HQ-livro de Chiquinha se assemelha estruturalmente às Mulheres Alteradas, 

de Maitena. Traz histórias curtas, de uma página A4 em geral, e cada narrativa vem 
com um título. Porém, diferentemente de Maitena, a personagem principal Elefoa cor-
de-rosa é quadrinizada em um corpo-gordo, “não-padrão”, que narra criticamente 

                                                   
380 Cf.: http://www.guiadosquadrinhos.com/artista/fabiane-langona-chiquinha/17943 
381 Fontes: https://www.livrariaunesp.com.br/uma-patada-com-carinho-chiquinha-leya/p e 
http://revistasamba.blogspot.com/2013/07/garota-siririca-1.html 

Figura 57 - Uma patada com carinho, de Chiquinha (2011) e 
Garota Siririca, de Lovelove6 (2013) 
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certas agruras da vida de mulheres, sem ressentimento, culpa ou necessidade-desejo 
de se ajustar a padrões. “Ela usa clichês da sociedade contemporânea de maneira 
cômica. [...] O ritual feminino, a música, as situações cotidianas, o feminismo e a 
relação homem-mulher são misturadas às críticas bem-humoradas” (FONSECA, 2012, 
virtual). 

Por sua vez, Gabriela Masson, mais conhecida por Lovelove6382, vinha 
publicando zines e refletindo sobre sexualidades. Havia publicado A Ética do Tesão na 
Pós-Modernidade (2013)383, e criou Garota Siririca para as páginas virtuais da Revista 
Samba384, onde publicava todas as sextas-feiras desde julho de 2013 (MESSIAS, 2018, 
pp. 71-72). A HQ se tornou livro em 2015. Suas histórias curtas se desenvolvem ao 
longo de uma página de HQ, com cores verde, rosa e amarelo vibrantes sobre o fundo 
preto, e traços sem pretensão nenhuma de se enquadrarem. A ideia para quadrinizar 
sexualidade surge de sua própria descoberta e logo se converte em projeto político. Em 
entrevista ao Lady’s Comics, Lovelove6 comenta: 

 
É comum da sociedade patriarcal desqualificar a priori qualquer coisa 
que se relacione diretamente com a ideia de feminilidade, inclusive e 
especialmente o próprio corpo da mulher em si. Podemos mudar isso 
criando iniciativas que estimulem a atuação das mulheres no campo 
dos quadrinhos, seja como autoras, editoras, consumidoras, 
produtoras de eventos, jornalistas e blogueiras. (HORTA, 2013, virtual) 

 
Assim, o início da década de 2010 é marcado por mulheres que articulam suas 

próprias vozes, expandindo e diversificando o que se entendia como “o feminismo” e 
HQs femininas no universo patriarcal dos quadrinhos. O acesso de mulheres 
brasileiras ao então centro do sistema nacional evidencia o desejo e urgência de elas 
desenharem coletivamente novos centros. Espaços plurais nos quais pudesse existir 
“uma gama muito variada de identidades políticas, diferentes graus de 
institucionalização e diversos modos de expressão” (GOMES; SORJ, 2014, p. 435). 

Sobretudo, um território no qual seus corpos não fossem constantemente 
violentados, nem no real nem no ficcional. Como resultado, mais mulheres 
despontaram para lutar para se “desuniversalizar” o universo bastante limitado das 
HQs, aglomerando corpos diversos mais bem em galáxias. Desde então, elas criam, 
publicam e divulgam mais seus trabalhos nas redes. Os coletivos permitem a elas 

                                                   
382 Cf.: https://lovelove6.com/sobre/ 
383 Cf.: https://issuu.com/katzenminze/docs/eticadotesao 
384 Cf.: http://revistasamba.blogspot.com/2013/07/garota-siririca-1.html 
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chegarem a novos públicos. As plataformas de financiamento coletivo virtuais 
proporcionam patrocínio. E no ambiente virtual surge o papel da crítica feminista de 
HQs. 

 
5.8.  Mainstream e independente: as posições de centros e 
periferias do polissistema brasileiro de histórias em quadrinhos 

 
Os anos entre 2010 e 2015 englobam os últimos anos de uma presença ativa de 

Maitena e o início frutífero de PowerPaola. As trajetórias das duas quadrinistas nesse 
período ilustram como o polissistema das HQs se desenvolvia de maneira complexa, 
constituindo centros e periferias plurais, que passaram a ressaltar identidades 
hispano-americanas diversas. Portanto, seria improdutivo demarcar fronteiras fixas 
entre as duas, considerando Maitena apenas como produtora de obras canonizadas, 
cujas condições de produção pertencem ao mainstream385, e ocupando o centro das 
HQs hispano-americanas no Brasil. Um centro com relação ao qual as obras autorais 
de PowerPaola contrastariam pela aderência às fronteiras periféricas da produção 
independente386. Como bem demonstra Liber Eugenio Paz (2017), em Tecnologia e 
cultura nos quadrinhos independentes brasileiros, 

 
Assim como há muitas publicações independentes que reproduzem e 
almejam a condição de mainstream, é possível encontrar dentro das 
publicações de editoras “convencionais” obras que apresentam, em sua 
composição, um teor ideológico genuinamente alternativo ou mesmo 
opositor. (PAZ, 2017, p. 195) 

 
Com isso em mente, nesse período começa-se a esboçar mais ativamente um 

sistema de recepção de tradução de HQs hispano-americanas no Brasil e, por sua vez, 

                                                   
385 “No uso comum dentro do contexto das produções culturais, mainstream designa a obra ou produto 
que apresenta certas especificidades relacionadas a uma lógica de comercialização e consumo massivo. 
Trata-se de um modelo que supostamente visa atender às demandas de um conjunto de espectadores 
numerosos o suficiente para viabilizar o lucro sobre a comercialização desse modelo” (PAZ, 2017, pp. 
101-102). Porém, para Paz, “as orientações e especificidades do processo de produção de histórias em 
quadrinhos pautadas pela lógica de um mercado constituem as distinções do mainstream. Enfatizamos 
que essas “distinções não são verdades eternas, ou categorias supra- históricas, mas elementos concretos 
de um tipo de organização social” (ibid). [...] O mainstream também opera como um campo de disputas 
e como um articulador do processo de incorporação à hegemonia, assimilando, reforçando ou 
descartando certas tendências, valores ou sentidos, novos ou não” (IDEM, p. 102). 
386 “[...] o uso social dentro da área das histórias em quadrinhos consagra o termo “independente” a uma 
prática de autoedição e autopublicação, que não necessariamente vai constituir uma “oposição” ou 
sequer uma “alternativa” ao que quer que seja. Portanto, “independente” é uma condição que não pode 
ser associada apenas a formas genuinamente alternativas, porque também inclui práticas e intenções 
que estão perfeitamente incorporados à hegemonia” (PAZ, 2017, p. 278). 
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a construção da identificação de públicos especializados e gerais com essa literatura. 
Nesse momento também se constituem na prática as tão almejadas trocas e 
intercâmbios entre os polissistemas de quadrinhos latino-americanos. Até então, 
repertórios especializados, como o website Universo HQ por exemplo, pressupunham 
que a existência de um intercâmbio devesse se construir entre os sistemas de 
quadrinhos brasileiros e hispano-americanos devido sobretudo à proximidade 
territorial. Como se todas pessoas, vivendo cada uma em seu apartamento num mesmo 
edifício, se dispusessem a se entreter juntas e a se denominar hermanas apenas porque 
compartilham um endereço comum. A latinidade era dada por garantida e suas 
diversidades reduzidas a territórios e nacionalidades. 

Sobretudo a partir das faces independentes de Maitena e PowerPaola, o 
conteúdo de suas narrativas passam a ser contempladas para além do território de 
onde elas vêm. Por um lado, suas identidades de gênero como mulheres, o fato de 
inserirem nas narrativas aspectos do que socialmente se construiu como o feminino 
(cujas características também mudam conforme as gerações), sobressaem às suas 
nacionalidades. Ao mesmo tempo, a extravagância com que PowerPaola narra 
culturas, línguas e paisagens, numa diversidade de traços, materiais e cores, instiga o 
público brasileiro especializado e geral a perceber e refletir sobre identidades plurais 
dentro desse território entendido como América Latina. 

 
5.9.  Maitena mainstream 
 
A presença mainstream de Maitena se confirma quando suas HQs chegam a 

outras mídias brasileiras. Em julho de 2010, Mulheres Alteradas estreia como peça 
teatral, produzida por Manhas & Manias, com texto adaptado por Andrea Maltarolli, 
sob direção de Eduardo Figueiredo. O elenco era composto por Luiza Tomé, Mel 
Lisboa, Daniele Valente e André Bankoff, substituído depois por Daniel Del Sarto. Essa 
foi a primeira vez que Maitena cedeu os direitos de suas obras para uma adaptação 
teatral, que havia negado anteriormente a produtoras de Argentina, Espanha e México 
(FERNANDES, 2010, virtual).  

Em outubro de 2013, Eduardo Figueiredo faz Superadas entrar em cena, com 
Catarina Abdalla, Juliana Lohmann, Flávia Guedes e Raphael Viana como elenco. 
Curiosamente, o texto foi adaptado por Miguel Paiva, quadrinista de Radical Chic 
substituído por Maitena na Revista Claudia em 2003. Ao comparar as duas peças, 
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Dirceu Alves Jr comenta em sua crítica que, na primeira, “as personagens fugiam de 
clichês em uma trama linear” (ALVES JR, 2013, virtual), ao passo que “a comédia 
Superadas não encontra a mesma afinação e resulta em uma sucessão de esquetes um 
tanto óbvios na busca da diversão” (IDEM). 

Além das peças, a quadrinista experimentava o romance como forma alternativa 
de narrativa havia quatro anos, antes de lançar Rumble em 2011. Segredos de Menina, 
o título em português, foi publicado em junho de 2013 pela Editora Benvirá, um braço 
do Grupo Editorial Saraiva desde 2010. Em seu catálogo único, como se autodescreve 
a editora, propõe-se a publicar “premiados representantes da literatura hispano-
americana, como Pola Oloixarac, José Donoso e Juan Eslava Galán” (BENVIRA, 2021, 
virtual), característica que reforça Maitena nessa posição central, mainstream. Ter 
como tradutora Paloma Vidal387 também atribui prestígio ao romance inaugural de 
Maitena, dada a sua posição de destaque dentro da galáxia literária brasileira, como 
escritora, tradutora e, desde 2009, professora de Teoria Literária da Universidade 
Federal de São Paulo. 

Em meados de 2013, Maitena marca presença em São Paulo em eventos em 
instituições de prestígio na mídia brasileira. 

Em junho, é convidada do evento 
Balão de diálogo, um importante seminário 
para discutir a evolução da produção latino-
americana de HQs nos últimos cinquenta 
anos (GAVRAS, 2013, virtual). O evento foi 
realizado no Sesc Belenzinho e organizado 
por Joca Reiners Terron, pessoa escritora e 
tradutora. Para debater questões de gênero e 
humor nas HQs com Maitena, estava 
ninguém menos que Laerte. Logo depois 
(figura 58388, lateral), as duas quadrinistas 
também foram entrevistadas num formato 

                                                   
387 De nacionalidade argentina e falante de herança de espanhol, Paloma Vidal comenta em entrevistas 
como viver entre línguas e culturas marca sua escrita, na qual temas como viagens, deslocamentos, exílio 
e viver em trânsito são bastante presentes. A esse respeito, ver “Estrangeiridade e experimentação: uma 
conversa com Paloma Vidal”, de Patrícia Martinho Ferreira (2016). 
388 Fonte: www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/1-3058-2013-08-16.html 

 

Figura 58 - Abraço gostoso de 
Maitena e Laerte 
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toma lá dá cá, publicada no jornal argentino Página 12 (SUPLEMENTO SOY, 2013, 
virtual). 

Em agosto do mesmo ano, Maitena é a entrevistada no Roda Viva389, programa 
televisivo da emissora brasileira TV Cultura. Com apresentação de Mario Sergio Conti, 
na bancada de peso estavam como pessoas entrevistadoras Caco Galhardo 
(quadrinista), Cynthia de Almeida (jornalista e colunista da Revista Claudia), Ana 
Olmos (psicanalista e pesquisadora da Universidade de São Paulo), Eleonora Gosman 
(correspondente do jornal Clarín) e Paulo Ramos (professor de Letras da Universidade 
Federal de São Paulo) (NALIATO, 2013, virtual). 
 

5.10.  Maitena independente em uma editora especializada em HQs 
hispano-americanas 
 
Dentre as HQs hispano-americanas, as criadas por pessoas quadrinistas 

argentinas foram as mais publicadas e lidas por pessoas brasileiras, conforme registra 
Paulo Ramos em “Historietas argentinas” (2012, pp. 363-376) e em Bienvenido: um 
passeio pelos quadrinhos argentinos (2010; 2016). Dentre os motivos para isso, 
considera-se a formação de um mercado autóctone potente (MERINO, 2011, pp. 16-17) 
na Argentina, bem como um longo processo de “nacionalização das historietas” 
(VÁZQUEZ, 2010). Ainda que a proximidade territorial entre Argentina e Brasil possa 
ser considerada como um fator relevante, as imigrações de pessoas quadrinistas 
argentinas para cá foi o que de fato proporcionou inicialmente trocas de experiências 
entre quadrinistas no meio. Afinal, o Brasil criava seu potencial para ser “uma das 
regiões do continente com uma das tradições de quadrinhos mais fortemente 
arraigada” (MERINO, 2011, p. 17). 

No início da década de 2010, algumas traduções de historietas mais longas 
criadas por pessoas artistas hispano-americanas, além das tiras e charges em HQ-
livros de Joaquín Salvador Lavado Tejón (o Quino), começaram a ser conhecidas no 
formato livro pelo público brasileiro. Em breve retrospectiva, pode-se destacar as 
seguintes editoras, HQs e quadrinistas: 

• Opera Graphica (100 balas, de Eduardo Risso, em 2001); 

                                                   
389 Cf.: http://www.youtube.com/watch?v=B7EhPH9brdQ 
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• Conrad (Che – Os últimos dias de um herói, de Héctor Oesterheld, 
Alberto Breccia e Enrique Breccia, 2008); 

• Zarabatana Books (Macanudo 1, de Liniers, em 2008); 

• Catapulta (Gaturro Grandão, de Nick, em 2009); 

• Globo (Perramus – Dente por dente, de Juan Sasturain e Alberto Breccia, 
2009); 

• Zarabatana Books (Noturno, de Salvador Sanz, 2010); 

• Martins Fontes – Selo Martins (O Eternauta 1, de Oesterheld e Francisco 
Solano López, em 2011); 

• Zarabatana Books (Fierro Brasil 1, de várias quadrinistas, 2011); 

• Zarabatana Books (Fierro Brasil 2, de várias quadrinistas, 2012); 

• Martins Fontes – Selo Martins (O Eternauta II, em 2013). 
 
Nesse momento, a venda de histórias em quadrinhos em livrarias se consolidava 

no Brasil. Inicialmente, a editora Conrad “em particular, construiu um trabalho de 
formiguinha de convencer livrarias tradicionais a vender os produtos em quadrinhos” 
(RAMOS, 2012, p. 7). Já a reviravolta na tradução e edição de HQs hispano-americanas 
no país acontece com a editora Zarabatana Books (IDEM, p. 8), que se torna conhecida 
no sistema por tal especialidade. 

Enquanto outras editoras apostavam na tradução de HQs de pessoas 
quadrinistas clássicas argentinas criadas entre os anos 1960 e 1980, Claudio R. 
Martini, fundador da Zarabatana em 2006, procurou mesclar clássicas e 
contemporâneas. Porém, tanto uma quanto outra já se encontravam no centro do 
polissistema argentino de quadrinhos. 

Fierro Brasil (figuras 59390, adiante) integrou HQs de pessoas quadrinistas 
argentinas e brasileiras consagradas em seus respectivos sistemas. Havia tanto aquelas 
que publicaram nas antigas revistas Fierro (publicadas entre os anos 1984 e 1992); 
quanto no suplemento Fierro no jornal argentino Página/12, dirigido por Juan 
Sasturain e com Lautaro Ortiz desde 2006 (AHIRA, 2021, virtual); além de pessoas 
quadrinistas brasileiras, das quais algumas já haviam publicado na Fierro original, 
como Adão Iturrusgarai. 
  

                                                   
390 Fonte: https://zarabatana.com.br/loja/  
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É em Fierro Brasil, volumes 1 e 2 publicados pela Zarabatana Books em 2011 e 

2012, respectivamente (as duas figuras 59, à direita, acima) que vemos uma face 
independente de Maitena no Brasil. Por sinal, a única mulher quadrinista nos volumes. 
Patricia Breccia e María Alcobre também haviam publicado nas antigas revistas Fierro 
e na sessão Subtemento Óxido (como comentei anteriormente). Porém, dada a 
inovação dessas publicações no mercado de quadrinhos brasileiro, a opção por incluir 
quadrinhos independentes da mulher argentina quadrinista mais conhecida no mundo 
mainstream pode ter soado menos arriscada para Claudio R. Martini. 

Além de fundador da Zarabatana Books, Martini ocupa várias funções 
profissionais dentro de sua própria editora, trabalhando como pessoa revisora, 
tradutora, editora, gerente de marketing e logística, entre outras. Em entrevista para 
esta tese, Martini afirma que 95% de sua renda é gerada pela editora (ver Apêndices). 
Em tom descontraído, Paulo Ramos chegou a se referir à Zarabatana como “a editora 
de um homem só”, em uma de nossas conversas. 

Algumas dessas características poderiam colocar a editora Zarabatana Books 
numa posição de “editora independente”. Uma análise dos quadrinhos nacionais 
publicados por ela poderia corroborar essa ideia, especialmente se associada ao termo 
“independente” com “autopublicação”, adepta de plataformas virtuais de 
financiamento coletivo, e “controle que o produtor tem sobre os aspectos ideológicos e 
formais da sua produção de histórias em quadrinhos” (PAZ, 2017, p. 194). Entretanto, 
quando se refere às HQs hispano-americanas traduzidas, a Zarabatana Books torna-se 
uma das, senão a primeira, editora especializada em HQs hispano-americanas no 
sudeste do Brasil. Tal especialização advém de um projeto editorial, político-cultural, 

Figura 59 - Publicações da editora Zarabatana Books 
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e também de uma iniciativa de ocupar um espaço tido como periférico, despretensioso 
e não rentável para o padrão do mercado brasileiro de quadrinhos “universais”. 
 

5.11.  Produção independente: Paola Gaviria na periferia, 
PowerPaola no centro 

 
Em 2012, a Mostra Fantasma, composta por trabalhos de diversas pessoas 

artistas estrangeiras e brasileiras, visita Buenos Aires (Argentina), Rio de Janeiro e São 
Paulo (Figuras 60391, adiante). Nela, sob o nome de Paola Gaviria, a artista começa a 
marcar sua presença como ilustradora no Brasil. Nesse momento, sua presença se dá 
num cenário independente, no qual pessoas artistas coordenam, produzem e montam 
o evento que expõe seus próprios trabalhos. 
 

  

 

  

                                                   
391 Fonte: Da esquerda para à direita, https://muestrafantasmas.tumblr.com/SaoPaulo e 
https://muestrafantasmas.tumblr.com/riodejaneiro 

Figura 60 - Paola Gaviria em Mostra Fantasma, no RJ (2012) 
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Incorporando o nome PowerPaola, em julho do mesmo ano, a artista-
quadrinista morou por um mês em São José do Vale do Rio Preto, Rio de Janeiro, para 
participar da 1ª edição da Residencia São João392. Trata-se de “um projeto 
independente voltado para o desenvolvimento intensivo de trabalhos, processos e 
experiências, assim como para o estabelecimento de parcerias entre os seus 
participantes” (RSJ, 2021, virtual). Em meio às vinte pessoas artistas, estavam as 
quadrinistas María Luque393, argentina, e Mariette Auvray, francesa, que publica as 
impressões de PowerPaola sobre a residência (figura 61394, adiante). 
 

 

  

                                                   
392 Cf.: https://www.residenciasaojoao.com/servios-1 
393 Cf.: https://www.instagram.com/maria.j.luque/ 
394 Fonte: http://retard-magazine.com/power-paola-dessine-moi-quatre-bras/ e 
https://www.flickr.com/photos/powerpaola/7732616398/ 

Figura 61 - PowerPaola em Residencia São João, no RJ (2012) 
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PowerPaola teve como projeto inicial retratar suas experiências vivenciadas na 
residência para integrarem seu livro Diario de PowerPaola395, uma compilação de dois 
diários de 365 páginas cada, nos quais desenhou diariamente entre 2011 e 2012. O livro 
foi publicado em Buenos Aires pela Jellyfish Editorial396, em fevereiro de 2013. Além 
disso, é nessa vivência que a quadrinista começa a desenvolver suas séries de 
entrevistas quadrinizadas (figura 61, anterior), que gerariam a exposição Long 
Distance Realtionship (2016) e o livro Chicks I Know397 (Musaraña Libros, 2017), 
como menciono anteriormente. Essas foram as duas ocasiões em que PowerPaola criou 
de modo independente no Brasil, a partir de uma posição periférica. Afinal, seus 
trabalhos posteriores, tanto de ilustração quanto de quadrinhos, integrariam editoras 
centrais na produção da cena “editorial independente” ou da cena de editoras 
especializadas em HQs, tais como Cosac Naify (Sandiliche, 2014), Nemo (Vírus 
Tropical, 2015), Todavia (Baiacu398, 2017); e Lote 42 (Mó Viagem, em 2016; e QP, em 
2018). 

A partir de 2015, as traduções de PowerPaola começam a imergir no 
polissistema brasileiro de quadrinhos. Nesse momento, Maitena já não ocupava mais 
uma posição central e a labareda das publicações de mulheres brasileiras quadrinistas 
no início da década levava um balde de água fria de alguns veículos midiáticos. Um 
exemplo foi a substituição da seção “Quadrinhas” pela “Quadrão”, no caderno 
Ilustrada do jornal Folha de S. Paulo em 15 de junho de 2015. Ao invés de quadrinhos 
criados por mulheres, pessoas quadrinistas diferentes passaram a ser convidadas para 
desenhar uma “mini-HQ” (FOLHA DE S. PAULO, 2015, virtual). Algumas das 
quadrinistas foram alocadas em outras seções, “mas o ruim de juntar todas num espaço 
só é que na hora que a sessão foi cancelada, saíram todas elas”, comenta Thaïs 
Gualberto (BORGES, 2016, virtual), quadrinista paraibana que conquistou um dos 
postos mais prestigiados na Folha, o de Angeli, que publicou nela por trinta anos. 

Porém, essa lacuna abriu o espaço para PowerPaola publicar sua tira “Aqui e 
Ali” na seção “Quadrão” em 22 de junho de 2015 (n° 31.491, ano 95) (figura 63399, 
adiante, à direita). A respeito das substituições, Ronaldo Bressane – que havia 

                                                   
395 Cf.: https://issuu.com/jellyfishbooks/docs/jellyfishpowerpaola 
396 Cf.: https://jellyfish-books.com/Diario-de-PowerPaola-p363262834 
397 Cf.: http://www.musarañalibros.com/editora.html 
398 Cf.: 
www.facebook.com/sescsp/videos/10155540447584583/?hc_ref=ARTWrIJG27wTJ2TmwUI2O6Qrd
uDqifiZuqxADwuv8HKUfB77v7UckAcX_EHJVu7cWn4 
399 Fontes: figura à esquerda, retirada de https://powerpaola.blogspot.com/search/label/Brasil, figura 
à direita, retirada de acervo online folha de S. Paulo, n° 31.491, ano 95. 
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trabalhado com PowerPaola em Sandiliche (Cosac Naify, 2014) –, comenta na rede 
social Twitter: “Que legal ver a @powerpaola na Folha (mas ñ precisava tirar as 
meninas cartunistas...)” (@RBRESSANE, 2015, virtual). A tira foi publicada poucos 
meses antes do lançamento de Vírus Tropical, a HQ de PowerPaola mais conhecida 
mundo afora e cujo livro traduzido marcaria a canonicidade da quadrinista no centro 
do polissistema brasileiro de quadrinhos. Seja por distração ou intenção, no último 
quadro da tira (figura 63, adiante), na fala de Cato, manteve-se “estas preguntas” nos 
signos visuais linguísticos em espanhol, o que marca também a estrangeiridade de 
PowerPaola. 
 

 
 

 
5.12.  2015: um Vírus Tropical viraliza no sistema 

 
Após sair da Argentina, a HQ-livro Virus Tropical cruzou fronteiras antes 

inimagináveis para a quadrinista equatoriana-colombiana e foi publicada em editoras 
especializadas (ou que começavam a se especializar) em quadrinhos. Algumas delas 
foram Editorial Catalonia (Santiago do Chile, 2013), Random House (Barcelona, 2013), 
Editions L'Agrume (Paris, 2013); El Fakir/Pinipedia (Quito, 2015 e 2017), Nemo (São 
Paulo, 2015), 2dcloud (Minneapolis, 2016), Hop! Edizione (Roma, 2017) e Sexto Piso 

Figura 62 - Acá o allá, de 
PowerPaola 

Figura 63 - Aqui e ali, de PowerPaola (2015) 
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(Ciudad de Mexico, 2018)400. A negociação das traduções, na maioria dos casos, foi 
feita pela própria quadrinista, como no Brasil. Porém, assim como Maitena, em alguns 
momentos PowerPaola contou com a representação de agentes literárias na Europa, 
como Alessandra Sternfeld, CEO da AM-Book na Itália (ASSIS, 2020, virtual; AM-
BOOK, 2022, virtual). 

Em agosto de 2015, Vírus Tropical chega às 
livrarias e comic shops no Brasil pela editora Nemo, 
com edição de Carol Christo401, também quadrinista, e 
Eduardo Soares, e com tradução de Nicolás Llano 
Linares e Marcela Vieira. A HQ-fonte foi a edição de La 
Editorial Común, argentina, de 2010, num formato um 
pouco menor, sendo essa 15 x 21 cm e a traduzida 17 x 
24 cm (figura 64, lateral). 

Formalizada em 2011, a Nemo é um braço do 
Grupo Editorial Autêntica, criado em 1997 em Belo 
Horizonte por Rejane Dias, “uma das principais 
mulheres do mercado editorial de livros no Brasil” 
(MODELLI, 2016, virtual). No levantamento realizado por Carolina Ito Messias, a 
publicação de HQs criadas por quadrinistas mulheres no Brasil representou 20,6% (73 
HQs) da publicação total até 2018. A Nemo havia publicado 41 dessas HQs e foi a única 
editora “que explicita essa preocupação com o trabalho feminino e reconhece um 
desequilíbrio histórico” (MESSIAS, 2018, p. 43). A descrição no próprio website da 
editora corrobora esse dado: 

 
Com o passar dos anos, [...] a editora viu a necessidade de trazer 
também a publicação de graphic novels com temáticas de relevância, 
como questão de gênero, abuso sexual, misoginia e responsabilidade 
social para o Brasil. [...] Com a proposta de combater o preconceito 
existente no segmento, a editora agora aposta em publicações de 
autoria feminina para mostrar que, mais do que nunca, as mulheres 
têm produzido quadrinhos de qualidade no mundo todo. (GRUPO 
AUTÊNTICA, 2022, virtual). 

 
Assim como Maitena, a recepção de PowerPaola também acontece sobretudo 

pela variável de gênero como variável-chave na abertura do sistema para HQs de 
                                                   
400 Desbrave as rotas de publicações de PowerPaola na exposição virtual da Tulane University, disponível 
em <https://exhibits.tulane.edu/exhibit/writers/entrevistas/entrevista-powerpaola/>. 
401 Cf.: http://www.guiadosquadrinhos.com/artista/carol-christo/15932 

 

Figura 64 - Capa de Vírus 
tropical (Nemo, 2015) 
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artistas hispano-americanas. Porém, nesse segundo momento, o polissistema de 
quadrinhos brasileiro vivenciava uma de suas versões mais prolíficas. Quadrinistas 
mulheres já haviam causado fissuras no sistema “universal”; mais editoras 
especializadas em HQs desbravavam o mercado, tendo mulheres ocupando várias 
funções editoriais; e as narrativas gráficas longas, de pessoas quadrinistas brasileiras 
e estrangeiras, encontravam boa receptividade no mercado. Em meio a tanta 
variedade, como a tradução dessa HQ-livro teve espaço para surgir como novidade? 

Uma das grandes qualidades de Vírus tropical é que rompe com a tradição de 
traduzir e publicar no Brasil HQs hispano-americanas apenas de quadrinistas 
argentinas. Assim, cria-se a oportunidade de reformular a identificação de 
familiaridade estereotipada de pessoas leitoras brasileiras com HQs de “hermanos”, 
como alguns repertórios especializados “universais” insistem em se referir a pessoas 
quadrinistas argentinas. A partir desse título, PowerPaola se torna a face representante 
das narrativas gráficas hispano-americanas no Brasil. “Daniel Jiménez Quiroz sugere 
que antes de 2012 apenas PowerPaola era reconhecível como uma mulher trabalhando 
nos quadrinhos colombianos, mas que sua influência ajudou outras mulheres a se 
tornarem mais visíveis” (SCORER, 2020, p. 8). 

Outro aspecto é que Vírus Tropical quebra com o ciclo de universalidade 
presente nas HQs de Maitena, caracterizadas como “humor universal” e “para todas as 
mulheres”. PowerPaola materializa suas identidades plurais, entre elas ser equatoriana 
e colombiana, e as decalca verbal e graficamente em sua HQ autobiográfica. 
“PowerPaola reinvindica a necessidade de dar ordem e sentido estético a uma série de 
acontecimentos por vezes significativos, mas geralmente banais que resumimos em 
duas palavras: ‘minha vida’”402 (HOLGUÍN, 2010, virtual). Assim, apresenta mais 
diversidade gráfico-narrativa-temática no sistema de quadrinhos criados por mulheres 
também no Brasil, como comenta Sirlanney em entrevista, como descrito 
anteriormente. 

Essa qualidade estrangeira particular foi o que chamou a atenção do diretor 
executivo Arnaud Vin para incorporar Vírus Tropical no catálogo da Nemo. De início, 
com Vin, “francês radicado no Brasil há mais de 20 anos” (GRUPO AUTÊNTICA, 2022, 
virtual), e com Wellington Srbek, quadrinista, na edição e tradução, a Nemo partiu para 
a publicação de títulos nacionais contemporâneos e outros já conhecidos no mercado 

                                                   
402 Powerpaola pone de manifiesto la necesidad de darle un orden y un sentido estético a una serie de 
acontecimientos a veces significativos pero en general banales que resumimos en dos palabras: ‘mi vida’. 
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franco-belga, como a coleção Moebius403. Arnaud Vin comenta que “[o] fato de [...] ser 
francês, e mais ainda da geração Métal Hurlant, sem dúvida orientou a construção da 
Nemo” (ASSIS, 2015, virtual). 

Porém, o investimento na tradução de romances gráficos, surgiu como “um novo 
horizonte a explorar”, como conta Arnaud Vin (IDEM). O critério “proposital” adotado 
na busca por pessoas quadrinistas contemporâneas foi a “diversidade international”, 
oriundas “de horizontes e culturas diferentes” (IDEM). Por sua vez, os critérios 
principais para a escolha do catálogo era “a emoção pura” e “a vontade clara de abordar 
temas fortes e polêmicos [...]. Em O muro ou em Vírus Tropical é absolutamente 
impossível resistir ao relato da vida de Rosie ou da própria PowerPaola” (IBIDEM). 

Em 2015, no mesmo ano de Vírus Tropical, a Nemo lançou O Mundo de Aisha, 
do italiano Ugo Bertotti; O Muro, da belga Céline Fraipont com o franco-argelino 
Pierre Bailly; Uma Metamorfose Iraniana, do iraniano Maya Neyestani; e Pílulas 
Azuis, do suíço Frederik Peeters, HQ vencedora do Prêmio HQ Mix no ano seguinte, 
na categoria “Edição Especial Estrangeira”. 

Outro aspecto excepcional trazido por Vírus Tropical é que amplia diversas 
percepções sobre a língua espanhola, mostrando suas variedades linguísticas e 
diferentes situações de enunciação entre o espanhol do Equador e da Colômbia. Na 
HQ-fonte, PowerPaola mostra usos frequentes de voseo404, para além de fronteiras 
argentinas. Além disso, apresenta diferentes usos de léxico entre os dois países usando 
a tradução intralingual em notas de rodapé como recurso (ver figuras 65, adiante). Esse 
último recurso também foi mantido na tradução interlingual para o português (ver 
figuras 66, adiante). 

 

                                                   
403 A tradução do livro de estreia Arzach (julho de 2011) é de Vin e Srbek, e segue o modelo da coletânea 
lançada na França em junho de 2011 pela editora Les Humanoïdes Associés. 
404 Segundo o Diccionario Panhispánico de Dudas, “[e]n términos generales, se denomina ‘voseo’ el 
empleo de la forma pronominal ‘vos’ para dirigirse al interlocutor”, e acrescenta: “el voseo puede afectar 
tanto las formas pronominales como las formas verbales”. Uma definição mais exata poderia ser 
encontrada no livro Las fórmulas de tratamiento en el español actual (CARRICABURO, 1997), no qual 
se explica o ‘voseo’ como o uso de formas pronominais e/ou verbais derivadas historicamente da 
segunda pessoa do plural, mas com valor de singular (para dirigir-se a uma única pessoa). Esse 
fenômeno passou por diferentes fases na história da língua espanhola, resultando em paradigmas 
voseantes diversos nos países hispano-americanos em que ocorre atualmente. O voseo se caracteriza por 
paradigmas pronominais e/ou verbais híbridos nos quais convivem, em combinações específicas, formas 
derivadas historicamente da segunda pessoa plural, com formas de segunda singular (tú), para digirir-
se a um único interlocutor. O voseo na Hispano-américa está distribuído desigualmente. Enquanto na 
América Central e Argentina há um uso amplo do voseo, em outras regiões como o Caribe, e em países 
como México e Peru, seu uso é limitado ou inexistente. A esse respeito ver, “La distribución del voseo 
em Hispanoamérica”, de Carlos Benevides (2003). 
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Diferentemente do que se observa em traduções de HQs anteriores, a tradução 

de Vírus Tropical em português não evita marcar a diversidade da língua estrangeira. 
Nesse sentido, a interferência entre os polissistemas dependentes, por não prever um 

Figura 65 - Virus Tropical, 2013, p. 98 

Figura 66 - Vírus Tropical, 2015, p. 98 
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“acordo sobre o tipo de nacionalismo através do qual o senso coletivo de identidade 
pode ser expresso [...] a diversidade não [é] neutralizada, mas sim mantida e 
incentivada” (EVEN-ZOHAR, 1990, p. 81)405. Outro diferencial da tradução de Vírus 
Tropical, em relação às outras HQs traduzidas de Maitena, é que passa também a ser 
identificada como um trabalho conjunto, realizado por duas pessoas tradutoras, 
Marcela Vieira e Nicolás Llano Linares, sendo essa última de nacionalidade 
colombiana, assim como PowerPaola. 

Após o lançamento, Vírus tropical e PowerPaola viralizam no polissistema 
brasileiro de quadrinhos, incorporando-se ao centro das produções criadas por 
mulheres, em meio às publicações nacionais. PowerPaola encontrou um espaço 
acolhedor num momento em que quadrinistas seguiam se unindo em prol de 
representatividade e diversidade de gênero. Sua estrangeiridade não era vista como 
central nem “exótica”, mas como oportunidade de agregar experiências artísticas, 
modos de trabalho e como uma forma de marcar identidades plurais nos próprios 
traços. 

PowerPaola imerge-se no sistema e é absorvida por ele, como confirmam suas 
participações em vários eventos e publicações coletivas posteriores. Em julho de 2016, 
no 2º Encontro Lady’s Comics406, em Belo Horizonte, abre-se espaço para a Exposição 
Chick in comics407; e na seção Debates e palestras “Além do Brasil”, participam como 
convidadas Sole Otero (Argentina), Mariela Acevedo (Argentina), Clara Lagos 
(Argentina) e Supnem (Chile). 

Em setembro de 2016, na Bienal de Quadrinhos de Curitiba408, Vírus Tropical 
integra a programação do “Palco ocupa: Leia Mulheres”, com mediação de Emanuela 
Siqueira e Lubi Prates; e PowerPaola participa com Sirlanney da Mesa “Quadrinhos 
autobiográficos”. Além disso, trabalhos de PowerPaola integraram a exposição “Venas 
Abiertas”, junto com os de Lucas Varela (Argentina), Troche (Uruguai) e Jesús Cossio 
(Peru). Juntas, essas pessoas quadrinistas também integraram a Mesa “Quadrinhos na 
América Latina”, com mediação de Cecilia Arbolave, quem já havia publicado Mó 

                                                   
405 “Unless, of course, there is no agreement about the kind of nationalism through which the collective 
sense of identity can be expressed. In such cases, diversity will not be neutralized, but rather maintained 
and encouraged.” 
406 Cf.: http://ladyscomics.com.br/elc/o-encontro/ 
407 Obras do coletivo de quadrinhos, criado em 2008, do qual fazem parte as quadrinistas: Anna Bas 
Backer (Alemanha), Caro Chinaski (Argentina), Clara Lagos (Argentina), Delius (Argentina), Lilli Loge 
(Alemanha), Ulla Loge (Alemanha), Maartje Schalkx (Inglaterra), Powerpaola (Equador), Sole Otero 
(Argentina), Chiquinha (Brasil) e Julia Homersham (Inglaterra) (PREFEITURA, 2017, p. 107). 
408 Cf.: http://www.bienaldequadrinhos.com.br/programas/2016.pdf 
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Viagem (2016), com ilustrações de PowerPaola, e viria a ser a editora e tradutora de 
seu segundo livro de quadrinhos publicado no Brasil: QP (Lote 42, 2018). 
 

5.13.  QP (2018): forjando uma centralidade no sistema 
 

Após sair pela editora La Silueta, de Bogotá, em 2014, QP: éramos nosostros foi 
publicada pelas editoras Ril Editores (Santiago do Chile, 2014), Editorial Común 
(Buenos Aires, 2015), Lote 42409 (São Paulo, 2018) e Éditions L’Agrume (Paris, 2019). 
Ver QP chegar ao Brasil antes de cruzar fronteiras continentais foi especialmente 
inédito para um quadrinho hispano-americano. Porém não deixa de ser curioso que 
esse movimento tenha acontecido justamente com essa HQ, que tem o rito de 
passagem do tempo por diferentes territórios como uma das características centrais da 
narrativa. 

Em sua tradução e edição brasileira, QP, como permanece o título em português, 
chega mais robusta. Treze histórias inéditas são acrescentadas às 106 páginas da HQ-
fonte. 144 páginas em preto e branco impressas em off-white num formato 22,5 x 15,5 
cm são privilegiadas em detrimento das cores, um diferencial da edição-fonte da 
Editorial Común, como mostrou Sirlanney. Além disso, a edição brasileira conta com 
um prefácio em quadrinhos de Fabio Zimbres410. 

QP foi o 32º livro da editora Lote 42, em meio a outros treze títulos de 
quadrinhos e ilustrações (GUIA DOS QUADRINHOS, 2022, virtual). Antes, a editora 
já havia publicado Magra de Ruim411 (2016, 2ª edição), da quadrinista Sirlanney; 
Portas do Éden412 (2015), de Kioskerman (Pablo Holmberg), da Argentina; 
Bagagem413 (2016) e Desenhos Invisíveis414 (2014), de Gervasio Troche, do Uruguai; e 
a brasileira Alexandra Moraes com seu famoso O Pintinho415 (2013), tiras seguidas por 
quarenta mil pessoas no Facebook reunidas nesse segundo livro lançado pela editora. 

Desenhada em 2012 em São Paulo, por João Varella e Thiago Blumenthal, a 
editora Lote 42 surgiu da aposta de se tornar uma ponte entre narrativas digitais e 
impressas. Uma forma de “eternizar” trabalhos de pessoas autoras contemporâneas 

                                                   
409 Cf.: http://lote42.com.br/project/qp/ 
410 Cf.: https://www.instagram.com/fabiozimbres/ 
411 Cf.: http://lote42.com.br/project/magra-de-ruim/ 
412 Cf.: http://lote42.com.br/project/portas-do-eden/ 
413 Cf.: http://lote42.com.br/project/bagagem/ 
414 Cf.: http://lote42.com.br/project/desenhos-invisiveis/ 
415 Cf.: http://lote42.com.br/project/o-pintinho/ 
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que emergiam dos centros das redes sociais e já tinham um público virtual considerável 
(BURGOS, 2014, virtual). O catálogo da editora privilegia propostas novas dentro de 
“ficção, não ficção, quadrinhos, infantil e poesia” (ARBOLAVE, 2021, virtual), sem se 
ater à publicação de gêneros textuais específicos. 

Aos poucos, Cecilia Arbolave integrou a equipe colaborando para consolidar a 
Lote 42 no mercado de editoras independentes. Com o tempo, a editora e suas pessoas 
integrantes também ficaram conhecidas por seus livros “experimentais”, com 
formatos, formas e materiais diversos, tornando-se uma referência para o setor dos 
independentes. Além da editora, Cecilia Arbolave e João Varella criaram a Banca Tatuí, 
“uma banca de revistas transformada em livraria de editoras independentes” 
(ARBOLAVE, 2021, virtual), e a Sala Tatuí, “espaço de cursos e livraria com hora 
marcada, também com foco em arte gráfica e editoras independentes” (IDEM). Imersa 
no centro da cena de publicações independentes, Cecilia Arbolave também organizou 
as feiras Miolo(s)416, na Biblioteca Mário de Andrade, e a Printa-feira, no Sesc 24 de 
Maio; além de produzir diversos cursos formativos e eventos culturais vinculados à arte 
gráfica, como a Casa do Papel, na FLIP 2017, e o Pátio 42, na Unibes Cultural. 

Na Lote 42, PowerPaola encontra um lugar confortável. Passa a fazer parte de 
uma editora independente, cujo catálogo traz títulos de artistas e quadrinistas com 
uma presença ativa na internet. Além disso, a relação de proximidade entre quadrinista 
e pessoas editoras abre a possibilidade de criarem em cima do que parecia um produto 
finalizado, a HQ-fonte. Outras HQs-fonte de língua espanhola traduzidas para o 
português e publicadas na mesma época no Brasil – tais como Mort Cinder, de Héctor 
Oesterheld e Alberto Breccia (Editora Figura, 2018) e Cinco por infinito, do espanhol 
Esteban Maroto (Editora Pipoca & Nanquim, 2019) –, se esforçavam para padronizar 
as compilações das revistas antigas numa estética homogênea, no intuito de serem 
aceitas como graphic novel. Diferentemente, na tradução de QP, de PowerPaola 
(Editora Lote 42), as compilações das libretas (esquetes) insistem em marcar cada 
narrativa em suas temporalidades e territórios diversos. A partir delas, PowerPaola 
gera possibilidades de se expressar e criar narrativas diversificando identidades no 
polissistema brasileiro de HQs. 

Tal “liberdade editorial” proporcionada pela Lote 42 ou, em outras palavras, o 
poder de exercer mais controle dos meios de produção, impactou também na tradução. 
Assim como na Zarabatana Books, “[e]m editoras pequenas acontece muito de assumir 
                                                   
416 Cf.: https://www.feiramiolos.com.br/2020-sobre 



 241 

diferentes funções na produção de um livro” (ARBOLAVE, 2021, virtual). Porém, num 
trabalho colaborativo, na Lote 42, João Varella se encarregou da edição e Cecilia 
Arbolave assumiu a tradução de Portas do Éden (2015) e QP (2018), as únicas duas 
traduções de HQs realizadas por ela até o momento. A tradutora teve um contato direto 
com ambas pessoas quadrinistas e pôde tirar dúvidas pontuais com elas. Além disso, 
contou com seu sócio para a revisão final da tradução em português (e de outra 
profissional no caso da linguagem poética de Kioskerman), pois sendo de 
nacionalidade argentina, português é sua segunda língua. 

“No caso da PowerPaola, alguns quadrinhos tinham terminologias muito 
coloquiais usadas na Colômbia e no Equador (que eu até desconhecia do espanhol). 
Então lembro que esses foram os trechos mais complexos” (IDEM). Além da 
semelhança entre as pessoas tradutoras de Vírus Tropical e QP, que têm o espanhol 
como primeira língua, o uso de notas de rodapé tornou-se uma estratégia viável nessas 
traduções de PowerPaola. Um recurso que permite marcar diversidades linguísticas 
regionais do espanhol, além de ressaltar sua passagem por outros territórios, 
mantendo em rodapé a tradução para o português de diálogos e recordatórios escritos 
em outras línguas, como inglês e francês. Além disso, pode-se encontrar cinco notas da 
tradutora, explicando contextos ou léxicos de Buenos Aires (em “Carmelo: Uruguai” e 
“A comida está podre na casa de Soledad”) e da Amazônia (em “Km 11”). 

O lançamento da HQ em São Paulo aconteceu no Sesc Consolação, em junho de 
2018. Na ocasião de sua presença, PowerPaola ofereceu a oficina “Quadrinhos 
autorais” por dois dias, seguida do bate-papo de lançamento com mediação de Cecilia 
Arbolave (SESC EM SÃO PAULO, 2018, virtual). Com QP, PowerPaola é publicada por 
uma das editoras independentes mais reconhecidas do Sudeste, tem lançamento em 
uma das instituições de cultura mais prestigiadas de São Paulo, passa a ensinar outras 
artistas brasileiras a criarem suas próprias HQs autorais, uma vez já inserida em 
grupos de pessoas quadrinistas brasileiras consagradas. 

Essas características forjam uma posição de centralidade dessa quadrinista na 
galáxia onde coexistentem sistemas de HQs de mulheres quadrinistas e de HQs 
“universais” no Brasil. Por sua vez, com esta tese, PowerPaola adentra formalmente o 
sistema acadêmico. Pela via da tradução de HQs criadas por mulheres quadrinistas 
hispano-americanas, passa-se a reivindicar uma posição legítima para as traduções de 
língua espanhola nos polisistemas diversos e plurais de HQs no país.  
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5.14.  A posição da tradução de HQs hispano-americanas 
 

Segundo propõe Itamar Even-Zohar (1990, p. 51) e conforme procurei 
demonstrar nesta tese, a tradução é uma atividade dependente das relações dentro de 
determinados sistemas culturais, cujas fronteiras não são rígidas, nem estão 
determinadas. Sendo assim, tanto o status social quadrinístico da tradução depende de 
sua posição dentro do polissistema, quanto a própria prática da tradução também 
dependem de suas determinadas posições. 

A fim de compreender as posições das traduções de Maitena e PowerPaola e 
traçar algumas regularidades, pareceu fundamental trazer também experiências e 
vozes das pessoas tradutoras dessas quadrinistas. Para isso, organizei um questionário 
(presente na secção Apêndices, desta tese) com perguntas sobre a experiência das 
pessoas entrevistadas com quadrinhos, tradução, pesquisa e detalhes de suas práticas 
profissionais. O questionário foi enviado para as pessoas tradutoras de Maitena, isto é, 
Ryta Vinagre (Rocco), Maria Alzira Brum Lemos (Planeta), e Claudio Roberto Martini 
(Zarabatana Books); e para as tradutoras de PowerPaola, Nicolás Llano Linares 
(Nemo), Marcela Vieira (Nemo) e Cecilia Arbolave (Lote 42). Realizado nos primeiros 
meses de 2021, durante a pandemia do novo coronavírus SARS-CoV-2, consegui obter 
as respostas de quatro dessas pessoas tradutoras, a saber: Ryta Vinagre, Claudio 
Roberto Martini, Nicolás Llano Linares e Cecilia Arbolave. A seguir, apresento algumas 
reflexões que se destacaram a partir das entrevistas. 
 

5.14.1. A tradução do espanhol no Brasil: breves reflexões 
 

Tratando da recepção das traduções de Maitena e PowerPaola no Brasil, não 
poderia deixar de discutir, ainda que sucintamente, a relação das pessoas tradutoras 
com as línguas portuguesa e espanhola no polissistema brasileiro de quadrinhos. 
Outras pesquisadoras têm se debruçado extensivamente sobre as complexas relações e 
contrastes entre esse par linguístico, tanto no âmbito político da aprendizagem de 
espanhol como língua estrangeira no Brasil, quanto no de competência tradutória de 
espanhol, suas representações e estereótipos no contexto de aprendizagem de 
tradução417. 

                                                   
417 A esse respeito, ver “Representações e estereótipos sobre a tradução português/espanhol”, de 
Angélica Karim Garcia Simão (2014); Colocar lupas, transcriar mapas - iniciando o desenvolvimento 
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A pesquisadora María Teresa Celada (2002, pp. 36; 43; 53, 71) traz as tiras de O 
turista aprendiz418, de Adão Iturrusgarai, e de Los Três Amigos, de Angel Villa, de 
Angeli, Laerte e Glauco, posteriormente com Adão, para discutir a noção de portunhol 
e o “‘lugar comum’ ou ‘estereótipo’ no imaginário do espanhol” por pessoas brasileiras. 
Segundo a autora, 
 

[c]om frequência, o brasileiro diz que o espanhol é muito “familiar”, 
não apenas por consistir numa língua próxima que, como o português, 
deriva do latim [...], como também por ser a língua falada pelos 
“vizinhos” latino-americanos [...] há na condição desse leitor 
[brasileiro] a “marca um tanto contraditória do “‘estrangeiro-
familiar’”, pois as semelhanças entre as duas línguas, por um lado, 
criam zonas permeáveis em suas fronteiras e, por outro, “não deixam 
apagar os traços da identidade estrangeira” (COSTA VIEIRA, 1996, p. 
114 apud CELADA, 2002, p. 186). 

 
Tais características se reproduzem nas representações a respeito das HQs 

criadas por quadrinistas hispano-americanas e do espanhol, emitidas em diversos 
repertórios, tais como no livro Shazam! e no website Universo HQ, conforme 
apresentei nos capítulos iniciais. 

Celada procura entender por que e como pessoas brasileiras tendem a evitar sua 
condição de errante na língua espanhola (IDEM, p. 20; 174; 234), em suas variedades 
e culturas hispano-americanas. Condição essa na qual não reconhecem a 
estrangeiridade do espanhol. Entre os diversos motivos que aponta estão a dificuldade 
de pessoas brasileiras compreenderem as condições de contradição do funcionamento 
da própria língua portuguesa brasileira, marcadas na relação entre a oralidade e as 
imposições da escrita por instituições escolares, que insistem na “evidente” 
correspondência entre ambas. Em suas conclusões, Celada sugere que se criem 

 
[...] as condições para que o sujeito possa se movimentar e não fique a 
mercê de uma “clausura imaginaria” (Chambers, 1995). Para tanto, é 
preciso trabalhar na direção de afetar sua identidade e, também 
trabalhar nessa sua subjetividade o acontecimento da língua espanhola 
[...] que o brasileiro retrabalhe aí sua “posição de sujeito colonizado” e 
que sua identidade linguística escolar fique deslocada, o que, por sua 
vez, propiciaria até a possibilidade de que se reconheça como sujeito de 
uma escrita brasileira – no real da história legitimada. [...] De outro 
lado, [...] que o brasileiro explore sua posição de estrangeiro na língua 

                                                   
da competência tradutória em nível básico de espanhol como língua estrangeira, de Heloísa Pezza 
Cintrão (2006); e O espanhol para o brasileiro: uma língua singularmente estrangeira, de María 
Teresa Celada (2002). 
418 Publicada na revista Veja, São Paulo, ano 31, n. 36, de 9 de setembro de 1998, pp. 106-107. 
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espanhola, na contramão do efeito de homogeneidade que, também, 
neste caso, essa língua sofreu por causa de uma história de colonização. 
(CELADA, 2002, pp. 259-260) 

 

5.14.2. Perfis de pessoas tradutoras de HQs 
 
De modo geral, a aproximação de pessoas tradutoras com os estudos da 

tradução e estudos comparados entre o português e línguas estrangeiras poderia 
funcionar como uma alternativa para a quebra de estereótipos. Entretanto, a própria 
realização da prática de tradução de HQs por pessoas tradutoras profissionais é 
bastante recente; assim como a aproximação entre tais profissionais e a pesquisa 
acadêmica em tradução de HQs. Como mostram as pesquisas de Dennys Silva-Reis 
(2012), Kátia Hanna (2015), Ana Carolina Pimentel (2016) e Érico Assis (2018), antes 
de serem tradutoras, quem fazia ou faz tradução de HQs atuava ou atua sobretudo 
como jornalista, escritora e editora. 

Entre as entrevistas que realizei, Ryta Vinagre é a única que aponta o trabalho 
de tradução como sua principal e única fonte de renda. Quanto à formação superior, 
Ryta Vinagre e Claudio R. Martini são tradutoras autodidatas e possuem superior 
incompleto; e Nicolás Llano Linares e Cecilia Arbolave têm pós-graduação na área de 
Comunicações. Por sua vez, essas três primeiras pessoas tradutoras apontam ter algum 
conhecimento sobre teorias de tradução, mas não recorrem a elas na prática por “se 
referirem a casos muito específicos” (MARTINI, 2021, virtual). 

Pimentel acredita que essa variedade na formação profissional de pessoas 
tradutoras ocorre devido ao conhecimento bastante específico envolvido na tradução 
de HQs. “Não basta ser fluente no par linguístico, mas, sim, compreender as diferentes 
fases dos personagens, a que universo eles pertencem [...] e quais as particularidades 
deles, nestes meios” (PIMENTEL, 2016, p. 128). Ser leitora de HQs e adquirir 
competência nos seus hipergêneros são características relevantes, manifestadas pelas 
tradutoras entrevistadas de Maitena e PowerPaola. 

No que se refere às traduções de HQs de quadrinistas hispano-americanas no 
Brasil, observam-se três perfis de pessoas tradutoras. Primeiro, quando as traduções 
do espanhol ocupam uma posição periférica nas editoras, em relação às de HQs 
mainstream do inglês, pessoas tradutoras do inglês se desafiam a traduzir do espanhol 
para o português. No segundo perfil, veem-se casos de editoras que contratam pessoas 
profissionais da tradução de clássicos da literatura de língua espanhola. Possivelmente, 
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uma tentativa de atribuir prestígio e centralidade à HQ traduzida. O exemplo mais 
ilustrativo é a tradução de O Eternauta (Martins Fontes, 2011; 2013) e Mort Cinder 
(Figura, 2018), clássicos de HQs de quadrinistas argentinas, como detalhei no 
subtópico “HQs de quadrinistas hispano-americanas em Shazam!” desta tese. Ryta 
Vinagre419, sendo tradutora literária profissional de inglês há vinte anos, tradutora de 
humor e leitora de quadrinhos, se encontra entre os dois perfis. Afinal, a centralidade 
que suas traduções adquiriram a posicionaram como tradutora de HQs clássicas entre 
mulheres quadrinistas e leitoras de quadrinhos. 

Por fim, observa-se um terceiro perfil com as traduções de PowerPaola, 
sobretudo no caso da editora Nemo. Parece haver uma tentiva de legitimação da 
tradução por meio da natividade, na qual acredita-se na “existência de um falante 
nativo, que é alguém que sabe a língua e a conhece perfeitamente bem – e é quem pode, 
por isso, ser invocado como autoridade suprema e árbitro em matéria de julgamento 
sobre gramática, etc.” (RAJAGOPALAN, 1997, p. 226, trad. de Thami A. S. Moreira). A 
tradução de Segredos de menina (Editora Benvirá, 2013), romance de Maitena, é 
também um exemplo desse movimento. Entretanto, devido ao aspecto colaborativo da 
feitura das traduções de PowerPaola e ao envolvimento de suas respectivas pessoas 
tradutoras com a pesquisa, característica intrínseca à formação da pós-graduação, esse 
novo perfil de pessoas tradutoras passa a atuar como mais um exemplo das trocas entre 
as línguas e culturas brasileiras e hispano-americanas por meio da tradução. 
 

5.14.3. Da prática individual à tradução colaborativa 
 
Por muito tempo, o trabalho individual e solitário constituiu o imaginário sobre 

a prática de pessoas tradutoras profissionais no mercado editorial livreiro em nossa 
contemporaneidade. Posteriormente, quando a tradução passa a ser entendida como 

                                                   
419 Ryta Vinagre já traduziu “um pouquinho de tudo”. Entre os temas que menciona estão livros sobre 
neurociência, economia, policiais, terror, humor, estudos feministas, estudos de gênero, biografias. 
Além disso, tornou-se uma especialista em vampiros e zumbis, traduzindo diversas séries de livros sobre 
estes temas, tais como Crepúsculo (de Stephenie Meyer) e Diários do Vampiro (de L. J. Smith). Traduziu 
também vários livros relacionados a outras mídias, como jogos de videogames, filmes e séries televisivas, 
entre eles estão Gossip Girl (de Cecily Von Ziegesar), Assassin’s Creed: Unity (de Oliver Bowden), 
Assassins Creed - Livro Oficial do Filme (de Christie Golden), The Walking Dead - Busca e Destruição 
(de Jay Bonansinga) e A Menina Que Tinha Dons (de M. R. Carey), um de seus trabalhos favoritos. Além 
disso, traduziu os primeiros dois livros da série Cormoran Strike, de Robert Galbraith, pseudônimo de 
JK Rowling, autora das séries de Harry Potter. Sua entrevista sobre esse trabalho pode ser encontrada 
no website Potterish. Disponível em: https://potterish.com/cormoran-strike-entrevista-ryta-vinagre-
traducao/ 
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uma prática em equipe no mercado mainstream, como na noção de “tradução de 
fábrica” proposta por John Milton (2002), por exemplo, o debate volta-se sobre o 
poder (ou a ausência dele) que pessoas tradutoras detêm sobre o produto final de seu 
trabalho, depois de revisado e editado por outras profissionais420, tais como 
preparadoras, revisoras e editoras. Portanto, numa relação de produção editorial 
mainstream, se por um lado a tradução final é fruto de um trabalho conjunto que tende 
a proporcionar visibilidade às pessoas tradutoras; por outro, a estrutura desse sistema 
as desapropria do produto final e as priva de exercer na prática sua co-autoria. 

O quanto pessoas tradutoras podem e devem ser consideradas, ou se 
consideram co-autoras de uma tradução é um tema bastante debatido no âmbito da 
tradutologia421. Tendo em conta as mudanças textuais realizadas por várias 
profissionais até se chegar à tradução final, o conflito contra a invisibilidade de pessoas 
tradutoras no mercado editorial livreiro, o que as levaria a ascender a posições centrais, 
tem sido marcado de outras formas no sistema acadêmico. Sobretudo na tradutologia 
feminista422, o reconhecimento de tradutoras tem se marcado em paratextos423, com 
seus nomes presentes nas capas e folhas de rosto de livros e uma participação delas na 
escrita de prefácios, além da possibilidade de haver notas de tradução. Essa visibilidade 
de mulheres tradutoras em paratextos também atua como uma marca da luta 
feminista. 

Nas HQs das quadrinistas Maitena e PowerPaola, foi por meio de paratextos que 
pude identificar inicialmente a atuação de quatro mulheres tradutoras dentro do 
sistema “universal” patriarcal dos quadrinhos. O nome da tradutora Ryta Vinagre está 
visível nas folhas de rosto de Mulheres Alteradas, Subindo nas tamancas e Superadas. 
Conforme relata, os motivos pelos quais fora selecionada para traduzir Maitena foi 
porque “era tradutora da casa” (VINAGRE, 2021, virtual), estava familiarizada com 

                                                   
420 Análises de traduções de HQs que aprofundam essas questões são debatidas por Kátia Hanna (2015) 
e Ana Carolina Pimentel (2016). 
421 A respeito de pessoas tradutoras como produtoras de sentido, ver O signo desconstruído: implicações 
para a tradução, a leitura e o ensino, organizado por Rosemary Arrojo (Editora Pontes, 1992). Sobre a 
invisibilidade do tradutor e a tradução como reescrita ver, respectivamente, The Translator's 
Invisibility: A History of Translation, de Laurance Venuti (1995); e Translation, Rewriting and the 
Manipulation of Literary Fame, de André Lefevere (1992). 
422 A esse respeito ver, “Feminismos y traducción: apuntes conceptuales y metodológicos para una 
traductología feminista transnacional”, de Olga Castro Vázquez e María Spoturno (2020); “Difracciones 
de género y traducción: hacia otra cartografía de saberes situados”, de Lola Sánchez (2018); “Nineteenth 
Century Women Translators in Brazil: from the Novel to Historiographical Narrative”, de Dennys Silva-
Reis e Luciana Carvalho Fonseca (2018); e “Género y traducción: elementos discursivos para una 
reescritura feminista”, de Olga Castro Vázquez (2008). 
423 Noção sugerida sobretudo por Gérard Genette em Paratexts. Thresholds of Interpretation (1997). 
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recomendações estilísticas da editora Rocco, com tradução de humor e com os prazos. 
A tradutora afirma ter realizado um trabalho “totalmente individual” e ter tido “total 
liberdade” em relação ao estilo, cujos aspectos da oralidade e o uso de palavrões, por 
exemplo, são determinados pelo texto-fonte. Porém, ao mesmo tempo, comenta que os 
“prazos insanos” para realizar seu trabalho só lhe permitiram ter “controle do produto 
final a partir do vol. 4 do Alteradas, depois de constatar vários problemas causados 
pela revisão” (IDEM). 

Por sua vez, as experiências relatadas pelas pessoas tradutoras da Zarabatana 
Books, Nemo e Lote 42 ilustram como as práticas de tradução nessas editoras 
independentes e/ou especializadas em HQs tenderam a se dar num contexto mais 
colaborativo424, privilegiando uma participação mais equilibrada entre pessoas agentes 
e contemplando uma produção coletiva de sentido. É certo que a proximidade de 
pessoas tradutoras e tradutoras-editoras com quadrinistas dos títulos que traduziram, 
proporcionada justamente pelo modo independente como essas editoras se organizam, 
ameniza o caráter individual da prática de tradução. Além disso, o poder de controle 
sobre o produto final publicado tende a ser facilitado quando os papéis de tradutoras e 
editoras são ocupados pelas mesmas pessoas. 

Nas traduções de PowerPaola, Nicolás Llano Linares comenta que “as duas 
traduções de HQs [...] feitas com Marcela Vieira, que é tradutora profissional [...] foi 
um trabalho em conjunto muito aberto e flexível”. Já Cecilia Arbolave contou com a 
leitura e colaboração de seu sócio João Varella, como comentado anteriormente. No 
primeiro caso, a tradução publicada proporcionou visibilidade às duas pessoas 
tradutoras; já no segundo, isso não aconteceu com a colaboradora da tradução. Ainda 
assim, na prática, todas elas exerceram sua coautoria. 
 

5.14.4. Desafios comuns: humor e espaço 
 
Quando se aborda a tradução de histórias em quadrinhos, os desafios 

comentados mais frequentemente são o espaço da tradução dentro de balões e 
recordatórios, bem como a tradução de humor, sobretudo de tiras. Claudio R. Martini 

                                                   
424 Essa noção é aqui entendida de forma ampla, como uma tradução realizada por várias pessoas. A 
respeito de aspectos teóricos de práticas de tradução colaborativa, ver “Tecnologias da tradução e a 
pedagogia colaborativa”, de Marileide Dias Esqueda (2019, pp. 48-80), e Crowdsourcing and Online 
Collaborative Translation: Expanding the limits of Translation Studies, de Miguel A. Jiménez-Crespo 
(2017). 
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e Ryta Vinagre trouxeram tais preocupações, “o timing do humor somado com a 
restrição de espaço” (VINAGRE, 2021, virtual). “Humor é complicado. Uma palavra a 
mais ou a menos, ou no lugar errado, e perde-se a piada” (IDEM). Para driblar esse 
desafio, um dos objetivos gerais que orientam a tradução de Martini é 

 
[...] adequar o texto para uma forma coloquial brasileira, que 
geralmente é a forma dos textos originais. Evito o uso de gírias da moda 
ou regionais (dentro do meu conhecimento e do meu repertório) pois 
uma gíria pode estar ultrapassada daqui 2 anos e livro impresso 
permanece. (MARTINI, 2021, virtual) 

 
Em Maitena, a ironia é um dos recursos linguísticos mais marcantes em suas 

HQs (DESSBESEL, 2017; 2020)425. Suas tiras e charges mainstream, traduzidas nas 
séries Mulheres Alteradas, Superadas e Curvas Perigosas se tornaram conhecidas ao 
redor do mundo por abordarem com humor “temas femininos considerados 
‘universais’ [...] como por exemplo o cuidar do corpo, moda, homens, relacionamentos, 
família, filhos, trabalho, o passar do tempo, a falta de tempo [...]” (VIVAS, 2006, p. 59). 
Assim, seus diálogos sobressaem em relação à ambientação e ao espaço desenhado da 
narrativa; diferentemente das HQs de PowerPaola, nas quais os espaços são parte de 
suas identidades e são expressados nos signos visuais linguísticos. 

Entretanto, Maitena definitivamente não segue a “regra do humor 
humanitário”, evitando criar humor de situações dolorosas e embaraçosas (SILVA, 
2015, p. 68), conforme acreditam certas pessoas autoras que compararam a produção 
de humor de mulheres versus a de pessoas não-mulheres. Sobre a tradução, Ryta 
Vinagre reforça “o aspecto enganoso da ‘facilidade’ do espanhol, então a antena precisa 
ficar sempre ajustada e a atenção redobrada para não cair em falsos cognatos” 
(VINAGRE, 2021, virtual). 

Em relação aos diálogos dentro de balões de fala, de pensamento, a questão do 
espaço teve um peso diferente para Claudio R. Martini e Ryta Vinagre. Martini, 
imbuído de sua função tradutora-editora diz não precisar seguir padrões, afinal 
“[g]eralmente o espanhol ocupa um espaço similar ao texto em português nos balões. 
Eventuais acertos eu faço durante a fase de editoração” (MARTINI, 2021, virtual). 
Quando necessário, altera “o tamanho do balão ou do quadro de recordatório para 

                                                   
425 A respeito de análises de traduções de Maitena para o português brasileiro, ver os trabalhos de Elisete 
E. Dessbesel: “A tradução da ironia nos quadrinhos de Mujeres Alteradas 1: uma análise à luz da teoria 
funcionalista de Nord” (2017); e A avaliatividade nos quadros de Mujeres Alteradas 1: tradução 
funcionalista (2020). 
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acomodar o texto” (IDEM). Por sua vez, para Vinagre, “no caso da Maitena o maior 
desafio foi mesmo espremer a tradução nos balões sem perder a piada” (VINAGRE, 
2021, virtual), entendendo o ajustar de textos nos espaços como uma limitação da 
tradução de quadrinhos426. 

À primeira vista, os desafios de tradução apresentados pelas duas pessoas 
tradutoras parecem semelhantes. Porém, vê-se que, a depender das posições 
assumidas por pessoas tradutoras e sua proximidade com outras etapas editoriais, 
como no caso de Claudio R. Martini, pode ser outro fator que favorece o poder da 
tradução de criar em cima de convenções de tradução locais, uma das características 
de traduções que atingem o centro do sistema, conforme prevê Even-Zohar (1990). 
 

5.14.5. Da tradução à versão 
 

O último aspecto distintivo entre os procedimentos das traduções de Maitena e 
PowerPaola que abordo, também um dos mais interessantes, é a relação das pessoas 
tradutoras com o par linguístico espanhol-português. Em pesquisas e práticas de 
tradução, os termos “tradução”, “versão” e “adaptação”427 adquirem sentidos distintos. 
Considera-se como “tradução” o procedimento realizado de uma língua estrangeira (ou 
segunda língua) para uma língua materna (ou primeira língua). Por sua vez, a “versão” 
envolve o procedimento inverso, quando pessoas tradutoras partem de um texto-fonte 
escrito em sua língua materna e o traduzem para uma língua-meta estrangeira. 

No caso das traduções de Maitena por Ryta Vinagre e Claudio Martini, vê-se um 
procedimento de tradução acontecer do espanhol (a língua estrangeira) para o 
português (a língua materna). Já nas versões das HQs de PowerPaola, Nicolás Llano 
Linares e Cecilia Arbolave partem do espanhol como língua materna para o português, 
sua língua estrangeira. A partir disso e da posição da língua espanhola para pessoas 

                                                   
426 Estudos mostram que na tradução do espanhol para o português tende a haver menos textos na língua 
traduzida. A esse respeito e do tamanho de balões nos quadrinhos como um exemplo de fator icônico 
restritivo do ponto de vista da ‘tradução subordinada’, ver o capítulo “A tradução linguística nos 
quadrinhos: práticas de tradução e análise”, de Barbara Zocal da Silva, no livro A tradução de 
quadrinhos no Brasil-princípios, práticas e perspectivas (SILVA-REIS, D.; HANNA, K., 2020). 
427 O Sindicato Nacional dos Tradutores (SINTRA) estabelece inclusive valores de referência distintos 
para trabalhos de “tradução” e “versão”. Para aprofundar os termos “tradução”, “versão” e “adaptação” 
dentro dos Estudos da Tradução, ver “Traduzir-se po-eticamente”, de Alice Maria Araújo Ferreira 
(2020); Essa canção não é mais que mais uma tradução? Análise de versões de canções da Nova Trova 
Cubana por Chico Buarque, de Thais Marcal Passos Sarmento (2016); e As adaptações do Quixote no 
Brasil (1886-2013): uma discussão sobre retraduções de clássicos da literatura infantil e juvenil, de 
Silvia Cobelo (2015). 
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brasileiras, pode-se pressupor que essas pessoas tradutoras estabeleceram relações 
diferentes de familiaridade ou estrangeiridade com o português, a língua da HQ-meta. 
Conforme indicam as entrevistas, diferem-se também suas percepções sobre os 
principais desafios de sua tradução ou versão. Ryta Vinagre comenta, 

 
[o] espanhol, especificamente, é uma arapuca: além dos muitos falsos 
cognatos, como a gramática é semelhante à nossa, tendemos à 
literalidade na tradução e, se for assim, a leitura fica desagradável, 
“espanholada”. O original é sempre soberano, mas o leitor também é - 
se a tradução impuser dificuldades na puência da leitura, dificuldades 
estas que não existem no original, ela é um fracasso. No frigir dos ovos, 
uma tradução é uma operação de equilíbrio nessa balança. (VINAGRE, 
2021, virtual) 

 
Nesse trecho, a tradutora confirma a ideia de estrangeiridade do espanhol; 

porém, reafirma a diferença apenas no plano lexical. Assim como O turista aprendiz, 
focaliza-a nos falsos cognatos, criando “a ilusão de que a diferença entre a língua 
espanhola e o português é facilmente ‘contornável’” (CELADA, 2002, p. 37), por 
exemplo, por meio de dicionários. 

Em outro momento, tanto Claudio Martini quanto Ryta Vinagre trazem o 
lunfardo428, como um desafio de tradução do espanhol que demanda mais pesquisa. 
Lunfardo é um “modo de expressão popular” regional (CONDE, 2010, p. 228), 
localizado inicialmente em Buenos Aires, mas que se estendeu por toda a Argentina. 
Assim, “[n]ão é possível falar totalmente em lunfardo, mas, no máximo, falar com 
lunfardo” (IDEM, p. 224). Martini cita o exemplo da tradução de Bonjour, de Liniers, 
que o utiliza muito, e diz ter recorrido a dicionários virtuais de lunfardo como 
estratégia. Por sua vez, Vinagre deu “graças às deusas pela Maitena não usar o 
lunfardo” (VINAGRE, 2021, virtual). Tratando-se de HQs best-seller, pode-se inferir 
as mazelas que o acréscimo de tempo de pesquisa traria para a tradutora se precisasse 
traduzi-lo. Nesse sentido, embora as duas pessoas tradutoras apresentem uma 
diferença cultural regional, as soluções para esse desafio também se dão, segundo elas, 
no plano da diferença lexical. 

Na verdade, Maitena fez usos desse fenômeno linguístico em seus primeiros 
personagens La Fiera (Sex Humor, 1987-1989) e El Langa (Sex Humor Ilustrado, 

                                                   
428 A respeito das especificidades do lunfardo, ver o artigo “El lunfardo en la literatura Argentina”, de 
Oscar Conde (2010) e “El lunfardo como elemento identitario en el cómic argentino. El caso de Fueye”, 
de David Giménez Folqués (2019). Sobre lunfardo e tradução, ver Tradução de tangos a partir do 
lunfardo portenho: diferenças com o espanhol e adaptação ao português, de Marcelo Cintra Barbão. 
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1988), que em lunfardo significam respectivamente “a feia” e “o galã”429. Outros 
exemplos de personagens de quadrinhos argentinos conhecidos no Brasil que usam o 
lunfardo são Inodoro Pereyra, um clássico de Roberto Fontanarrosa; algumas 
expressões em Mafalda, de Quino, e em Macanudo, de Liniers, que mescla “chistes 
ácidos” e um “pós-humor pop tão lunfardo e argento” (QUEIPO, 2013, virtual). 

Por sua vez, Nicolás Llano Linares e Cecilia Arbolave não precisaram se 
preocupar com lunfardo, afinal as HQs que traduziram apresentaram outros desafios 
trazidos pelo espanhol das variantes de Equador e Colômbia. Porém, por se tratarem 
de narrativas autobiográficas, as formas de expressão verbal de PowerPaola tornam-se 
intrínsecas às suas narrativas, bem como o espaço e outras línguas estrangeiras. Para 
Arbolave, os desafios foram as “terminologias muito coloquiais” regionais do espanhol. 
Já para Linares, os desafios foram as “[g]írias e expressões abstratas que demandavam 
especificações linguísticas ingeniosas” (LINARES, 2021, virtual) e acrescenta: “[d]ado 
que a minha língua materna é o espanhol, existe um jogo muito flexível entre me 
manter mais próximo ao texto-fonte e expandir os aspectos estéticos e estilísticos na 
língua portuguesa” (IDEM).  

As relações de proximidade ou estranhamento com tais gírias, os efeitos de 
estranhamento que elas causariam nas pessoas leitoras brasileiras, e o desejo de 
mostrar ao público particularidades da vivência de PowerPaola justificam o uso 
recorrente de notas de rodapé na versão de seus quadrinhos. Com isso, insere-se a nota 
de rodapé e nota de tradutora como uma nova estratégia no sistema de tradução de 
HQs de quadrinistas hispano-americanas, não tão comumente usada em narrativas 
gráficas traduzidas de outras culturas. Em outras palavras (EVEN-ZOHAR, 1990, p. 
48), um modelo estrangeiro se infiltra no polissistema regional e a HQ traduzida 
começa a assumir uma posição central. 

Tais características das traduções de PowerPaola ocorreriam se a tradução fosse 
realizada apenas por pessoas tradutoras que têm o português como primeira língua e 
o espanhol como língua estrangeira? É possível que sim, se inseridas em dinâmicas de 
reconhecimento das estrangeiridades e variantes da língua espanhola na América 
Latina, se gênero fosse entendido também como uma variável do sistema, se narrativas 

                                                   
429 Segundo Florencia Carlino, com a personagem La Fiera, Maitena “defende a premissa de que toda 
mulher, independente de sua aparência física, pode gozar e fazer as pessoas gozarem”. A respeito do 
conceito de gênero transmitido pela trilogia Mujeres Alteradas, Superadas e Curvas Peligrosas, ver o 
artigo “¿Mujeres que se qué? - ¡que se quejan!: El postfeminismo crítico en la voz de las mujeres de los 
cómics de Maitena Burundarena” (2020). 
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gráficas autobiográficas criadas por mulheres quadrinistas fossem entendidas como 
uma vitrine de suas identidades plurais estrangeiras, marcadas em ambos signos 
visuais pictóricos e linguísticos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: VIVER SIN FRONTERAS 
 

Absurdamente, há cerca de dois séculos, a tradução de comics estadunidenses 
(sobretudo os publicados pelas editoras Marvel e DC Comics) supera em volume as 
publicações de quadrinhos nacionais no Brasil (MARQUES DE MELO, 1971; RAMOS, 
2008; ASSIS, 2020). O absurdo não advém exatamente da importação de cultura 
estrangeira para colaborar na construção do sistema nacional (EVEN-ZOHAR, 1990); 
mas da falta de trocas e intercâmbios entre os sistemas (e suas variáveis) em questão. 

O portal da importação, semiaberto no início do século XIX, sem dúvida foi 
escancarado por Adolfo Aizen em 1945, com a criação da Editora Brasil-América 
(EBAL), em atividade até 1995 (GONÇALO JUNIOR, 2004). Além, evidentemente, da 
forte presença das traduções da editora Abril nos ramos de quadrinhos Disney, entre 
1951 e 2018 (RAMONE, 2018). Nesse contexto, convencionou-se ver comic books e 
graphic novels estadunidenses traduzidos ocupando a centralidade do polissistema 
brasileiro de HQs. Tais produtos se tornaram a referência de produções de modelos 
nacionais e realemas num sistema que se pressupôs como “universal”. 

As análises da literatura acadêmica (capítulo 1) e de especialidade de HQs 
(capítulo 3) mostraram uma mudança gradual no que se refere a pontuar nas 
narrativas e notícias a presença de pessoas quadrinistas e HQs hispano-americanas; 
mulheres quadrinistas, pesquisadoras e personagens; bem como problematizar 
relações raciais. Considerando tais literaturas como registros da história das histórias 
em quadrinhos no Brasil, as lacunas deixadas por elas impulsionaram a feitura deste 
trabalho. 

Dentro do polissistema brasileiro de HQs, como demonstram pesquisas 
anteriores (HANNA, 2015; ALMEIDA, 2012; ASSIS, 2020; PIMENTEL, 2016, capítulo 
1), as traduções adquiriram centralidade na manutenção de mercados editoriais e 
acadêmicos. Não apenas enquanto produtos massivamente traduzidos e publicados no 
Brasil, mas, sobretudo, modelando a realidade do polissistema, modos de consumo, 
gostos, a criação de HQs nacionais, bem como de repertórios de especialidade e 
acadêmicos. Em contrapartida, por muitos anos narrativas que não pertenciam ao que 
se entendia como canonizado ou central foram invisibilizadas. De modo violento, se 
poderia dizer inclusive, narrativas não-hegemônicas foram apagadas da história, e 
historicamente tem-se investido em universalizar diversidades em registros, autorias, 
produtos, posicionando suas pessoas produtoras nas margens, nas periferias do que é 



 254 

legitimado. Fronteiras são demarcadas e impostas. A própria autora desta tese se 
desafiou a usar na língua portuguesa outras marcações de gênero no plural, tais como 
se vê ao longo do texto “pessoas quadrinistas”, “pessoas tradutoras”, etc. Uma escolha 
e tentativa de desuniversalisar o masculino na linguagem. 

Tendo isso em vista, o que se procurou nesta tese, em linhas gerais, foi tomarse 
de las rédeas a narração historiográfica, desuniversalizando-a e colorindo narrativas 
centralizadas com olhares periféricos. Para isso, fez-se uso de um instrumental que 
entendia que mudanças intra e intersistêmicas ocorrem devido às interferências da 
própria periferia (EVEN-ZOHAR, 1990), a teoria dos polissistemas (capítulo 2). Além 
disso, foi necessário complementá-la com uma variável que desafiasse a lógica de 
dominação-exploração que permeia também as relações entre pessoas produtoras no 
sistema editorial: a ordem patriarcal de gênero (SAFFIOTI, 2004). Uma das 
manifestações mais visíveis do exercício de poder sobre mulheres no polissistema 
brasileiro de HQs se dá no controle sobre mídias de publicação, sejam editoriais e 
acadêmicas impressas/virtuais, ou em websites de especialidade. Ao mesmo tempo, 
pontuou-se na pesquisa que as posições de centro e periferia não são estáticas; de modo 
que entender as trocas culturais entre os polissistemas brasileiro de HQs e os hispano-
americanos numa posição eternamente periférica não representa a realidade de suas 
relações. 

Partindo desse pressuposto de trocas culturais, materializadas entre outras 
formas na publicação de HQs traduzidas, a pesquisa teve como principal objetivo 
investigar quais foram as características que fomentaram a recepção das traduções das 
HQs-livro criadas por mulheres hispano-americanas no Brasil, entre os anos 20oo e 
2020. Nessa catalogação (capítulo 3), os produtos e as trajetórias das quadrinistas 
Maitena, argentina, e PowerPaola, equatoriana-colombiana, se mostraram bastante 
representativos, justamente por fluírem entre periferias e centros, entre suportes de 
publicação, entre formas diversas de identificação (HALL, 2006). 

Historiografar as trajetórias de Maitena e PowerPaola mostrou que há uma 
galáxia de possibilidades de interação entre e com mulheres nas HQs, sobretudo entre 
hispano-americanas e brasileiras. Num momento no Brasil no qual se via editoras 
especializadas como aquelas que publicavam comics, Maitena é publicada após 2003 
pela Rocco, uma editora especializada em best-sellers de literatura, traduzida por Ryta 
Vinagre, tradutora literária profissional. Isso não ocorreu exatamente devido ao 
sistema de recepção de HQs hispano-americanas ser incipiente, mas porque o sistema 
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de publicação sistemática de HQs criadas por mulheres brasileiras e estrangeiras não 
estava integrado. Suas traduções de tiras no formato livro chegaram centrais e assim 
permaneceram por seis anos, sendo publicadas e noticiadas nas mais variadas mídias. 
Lendo esse acontecimento nos termos de Even-Zohar (1990, p. 47), esse seria um 
momento de vácuo em um determinado sistema literário (capítulo 2, subtópico 2.5.3.2. 
Tradução em posição central).  

Quanto aos quadrinhos de Maitena, a narrativa ficcionalizada de vivências de 
mulheres brancas de classe média, com humor e ironia, era o modo pelo qual mulheres 
brasileiras, sobretudo as de semelhante perfil social, conseguiram identificar-se 
enquanto leitoras e, quando quadrinistas, narrar sobre si mesmas. Uma das grandes 
realizações de Maitena foi que ampliou a leitura de HQs, criando novo público e nicho 
(MERINO, 2018). A partir dos caminhos que forjou, mulheres quadrinistas 
adentraram o sistema central “universal” de HQs no Brasil, como Chiquinha (Uma 
patada com carinho, 2011) e Luciana Cafaggi (Turma da Mônica, 2011). 

Evidentemente, outras movimentações com foco em identificações de gênero 
feminino e direito de mulheres vinham sendo galgadas em várias partes do país, como 
a Marcha das Vadias (2011), repercutindo no levante das mulheres nas HQs. Além de 
elas serem inseridas em espaços centrais, encontraram sobretudo vozes próprias e 
comuns para criarem seus próprios espaços, como o website Lady’s Comics (2010) e a 
participação de suas organizadoras no 7º Festival Internacional de Quadrinhos (2011). 
Assim, 2011 poderia ser considerado como o ano em que mulheres acontecem no 
quadrinho nacional. Nos anos subsequentes, a tradução de HQs criadas por mulheres 
hispano-americanas torna-se periférica em relação ao centro que se formava com HQs 
nacionais criadas por quadrinistas brasileiras. 

As características do sistema de HQs nacional nos respectivos momentos 
históricos é o que distingue a centralidade de Maitena e de PowerPaola. Porém, ambas 
chegam aos centros porque são mulheres quadrinistas e não apenas por serem 
hispano-americanas. PowerPaola insere-se no sistema brasileiro aos poucos, após 
2009, produzindo em formatos variados, com diversas pessoas quadrinistas. Vai 
tecendo laços, sem fixar fronteiras. É inevitável não apontar que ela se torna conhecida 
no Brasil fora dos centros de especialidade a partir da tradução de sua novela gráfica 
Vírus tropical (Nemo, 2015) por uma editora especializada. Nesse sentido, vê-se sua 
tradução, realizada por Marcela Vieira e Nicolás Llano Linares, adquirir uma posição 
central num sistema que ainda não estava consolidado, cuja produção de HQs 
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nacionais por mulheres era “jovem” e estava no processo de ser estabelecido (EVEN-
ZOHAR, 1990, p. 47). 

Reviver a trajetória de PowerPaola no Brasil permitiu observar os modos como 
sua centralidade foi se constituindo. Se sua tradução é aderida ao sistema “universal” 
como uma novela gráfica entre várias outras publicadas concomitantemente, e 
também como uma novela gráfica hispano-americana de destaque; por sua vez, na 
galáxia das mulheres quadrinistas ela foi percebida como um repertório inovador, 
evidenciando na realidade a possibilidade de se criar uma narrativa gráfica 
autobiográfica. Em outras palavras, a tradução de Vírus Tropical afetou e inovou o 
sistema brasileiro de HQs ao trazer à realidade de muitas mulheres quadrinistas que é 
legítimo criar uma narrativa gráfica de si. 

Tanto as traduções das HQs-livro de Maitena quanto as de PowerPaola 
tornaram-se centrais devido às suas identificações do/com o gênero feminino. Com 
Maitena, criam-se as condições materiais para mulheres produzirem HQs no Brasil, e 
com PowerPaola legitima-se a narração gráfica autobiográfica, fortalecem-se as 
relações de sororidade e de pertencimento a espaços diversos, dentro e fora das HQs. 
Qual é a posição das traduções de HQs hispano-americanas no polissistema brasileiro 
de HQs? É a posição de trocas reais, da indefinição desejável e possível, onde se forjam 
espaços, mas não há fronteiras. 

As experiências de autogerenciamento de carreira de Maitena e PowerPaola por 
elas próprias, bem como os relatos de experiência de suas pessoas tradutoras 
(Apêndice) nas editoras independentes/de pequeno porte, sugerem que novas 
oportunidades de trabalho de tradução de espanhol-português podem ser criadas se 
mais pessoas tradutoras se aventurarem a empreender suas próprias editoras. O que 
parece ser uma sugestão pretensiosa tem sido posto em prática por muitas mulheres 
brasileiras pesquisadoras, por exemplo, que se inseriram no ramo editorial nos últimos 
anos para verem traduzidos e publicados livros ainda inéditos de autoras estrangeiras 
de suas áreas de especialidade. 

Por fim, espera-se que esta tese sirva de estímulo para pessoas agentes e 
produtoras de sistemas editoriais e acadêmicos, que integram o polissistema brasileiro 
de HQs, se desacomodarem de uma posição de receptoras de tradução, e tornem-se, ao 
invés, produtoras de cultura traduzida. 
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To survive the Borderlands  
you must live sin fronteras  

be a crossroads 
 

Gloria Anzaldúa (1987, p. 195) 
 
Viver sem fronteiras é também viver com muitas lembranças e amores vividas 

pelo caminho. Esse é o sentimento que tenho pelas referências e menções que ficaram 
de fora desta pesquisa, com muitas das quais tive apenas um flerte no decorrer dos 
últimos cinco anos e que, sendo breve, optei por não cair nas armadilhas da 
universalização. Com elas, poderia ter desbravado outros rumos; mas lembrá-las 
nessas palavras finais indica que, de uma forma ou outra, elas já me marcaram e 
seguem comigo. 

Há muita literatura acadêmica escrita sobre Maitena, o que reforça sua 
centralidade nesse sistema. Mas não se pode dizer o mesmo sobre PowerPaola ainda. 
Senti não ter descoberto a tese Memórias e experiências nômades: uma viagem pelas 
histórias em quadrinhos de PowerPaola a partir dos seus deslocamentos pela 
América Latina, realizada por Luana Balieiro Cosme (UFSC, 2021), a tempo de 
incorporar suas ideias às minhas. 

Será enriquecedor ver Borderlands, de Gloria Anzaldua (1987), em questões de 
identificações territoriais latino-americanas e de gênero nas HQs. Para se (re)pensar a 
América Latina interseccionalmente, pontuando relações de gênero, raça, classe 
dentro do contexto da colonização, há outras inspiradoras contribuições dos estudos 
descoloniais/decoloniais, tais como María Lugones, Yuderkys Espinosa, Diana Gómez 
e Karina Ochoa, que articulam como a ideia de “raça”, bem como a de “gênero”, têm 
sido instrumentos centrais na colonialidade do poder. 

Que tal uma escrita historiográfica nos Estudos da Tradução sob os olhares da 
interseccionalidade de Carla Akotirene? Eu mesma quero entender minha 
responsabilidade em ser mulher branca no Brasil e rever os efeitos da branquitude na 
sociedade contemporânea, com Maria Aparecida Bento e Grada Kilomba. Por não ter 
ainda uma posição definida sobre a construção da historiografia da tradução embasada 
num feminismo “transnacional”, como fazem sobretudo as pesquisas de Olga Castro 
Vázquez, optei por não a incorporar nesta pesquisa. Na verdade, as pesquisas de 
Alejandra Ciriza sobre tradução têm chamado mais minha atenção por se 
concentrarem no território latino-americano. 
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Em vários momentos durante a escrita da tese pensei em Joaquín Salvador 
Lavado, o Quino, que deixou os solos terrestres e incorporou outras galáxias em 30 de 
setembro de 2020, bem como pensei em sua companheira Alicia Colombo, que geriu 
toda sua carreira. Lembrei também do Paseo de la historieta, em Buenos Aires, que 
não tem nenhuma das personagens de Maitena... A luta continua! 

 
Companheira me ajude 
que eu não posso andar só 
eu sozinha ando bem 
mas com você ando melhor... 
 

(Quadrinha cantada em cirandas feministas) 
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ensaio: suis430 
 

Estimada María Lugones, 
não voy a perdonarte jamais por ter partido sin despedirte 
Larissa mi dissi 
soluçu di vácuo mientras varria a sala 
viu algo no insta, mi passô um whatis y 
logu se lo confirmei na wikipedia 
y ti digo 
he llorado 
un choro complexo di meia-dreamer órfã 
pois en esta tierra, así como usted, renací 
después, mi vi pensando "por que?" 
 
leiu Usted 
tão generosa y labiríntica 
y contigo empiezo a firmar un pacto, 
seu nodo articulador431, 
entre hacer y pensar 

y a ver 
pedagogia como práctica di vida, 
colonialidad de género432 
como poder 
 
hoje sim entendu 
quando defendi usted 

gêneru 
es una invención de la colonialidad433 
es admirable di si vê 
en Berkeley y na Nigéria 
sobresale teu exemplu 
da sociedadi yorùbá 
 
pero bem comu Miñoso434 vai analisá-la 
Oyewùmí prioriza género  
comu una herencia colonial 
lo tuyo es perceber 
desde Abya Yala 
a quienes se considera humano o no humano 
a colonialidad perpassa, 

                                                   
430 Devido à pandemia e a virtualização do ensino, pude cursar como ouvinte a disciplina “Mulheres 
e(m) tradução”, ministrada por Luciana Carvalho Fonseca e Marina Leivas Waquill em setembro de 
2020 (FFLCH-USP). Escrevi esta poesia para um dos trabalhos de response paper dessa disciplina. 
431 MIÑOSO, Yuderkys E.; GÓMEZ, Diana; LUGONES, María; OCHOA, Karina Ochoa. Capítulo 12 - 
REFLEXIONES PEDAGÓGICAS EN TORNO AL FEMINISMO DESCOLONIAL: Una conversa en cuatro 
voces. In: WALSH, Catherine. Pedagogías decoloniales: prácticas insurgentes de resistir, 
(re)existir y (re)vivir. Tomo I. Quito, Ecuador: Ediciones Abya-Yala, 2013, pp. 403-441. 
432 LUGONES, Maria. Heterosexualism and the Colonial / Modern Gender System, Hypatia, v. 22, n. 
1, 2007, pp. 186-209. 
433 IDEM.  
434 MIÑOSO, Yuderkys E. Presentación. La importancia de leer a Oyěwùmí en América Latina. In: 
OYĚWÙMÍ, Oyèronké. La invención de las mujeres. Una perspectiva africana sobre los discursos 
occidentales del género. Tradução de Traducción de Alejandro Montelongo Gonzále. Bogotá: en la 
frontera, 2017, p. 12. 
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género sigue siendo algo substantivo al mundo de lo humano (blanco), 
por lo que no puede leerse 
sino en fusión con la raza 
 
também 
di tua enunciação aprendu a 
não centrar analisis no patriarcadu 
that is, 
on a binary, hierarchical, oppressive gender formation  
that rests on male supremacy  
without any clear understanding  
of the mechanisms by which heterosexuality,  
capitalism, and racial classification  
are impossible to understand apart from each other435 
 
Assim, as an author 
me ayuda usted a pensá 
ti peço todas as noitis, 
y también a deusas, deuses, meu pai, buda, ganesha, shiva, obá, orixás 
quieu encontre en la traducción 
el camino de narrá  
del lugar 
del sujeto de la enunciación436 
ilumini minha escritura y práctica esta 
sociodiscursiva, históricamente inscrita en relaciones de un poder 
relacional 
assim pueda djo transformar la violência  
epistêmica cartesiana eurocentrada heterossexual patriarcal 
qui sufro y enfrentu 
em poder descolonial 
 

Barbara ZOCAL DA SILVA 
Washington, DC, outono de 2020.  

                                                   
435 LUGONES, 2007, p. 187 
436 SÁNCHEZ, Lola. Difracciones de género y traducción: hacia otra cartografía de saberes situados, 
Iberic@l, Revue d’études ibériques et ibéro-américaines, n. 13, 2018, pp. 37-50. 
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APÊNDICES 
 

Entrevistas: Pessoas tradutoras de histórias em quadrinhos 
hispano-americanas no Brasil 
 
Parte 1 – Perfil 
 

1. Nome com o qual assina suas traduções: 
Cecilia Arbolave (doravante CA) 
Nicolás Llano Linares (doravante NLL) 
Claudio R. Martini (doravante CRM) 
Ryta Vinagre (doravante RV) 

2. Lugares de residência, especialmente aqueles que você considera 
ligados ao seu fazer tradutório (incluir períodos respectivos): 

CA: Buenos Aires até os 22 anos /São Paulo desde os 22 anos (ou seja, há 13 anos) 
NLL: São Paulo, Bogotá 
CRM: Valinhos, São Paulo, Campinas (a partir de 1980) 
RV: Petrópolis, desde o início 

3. Identidade territorial (brasileira, latino-americana, ambos etc.): 
CA: Argentina, latino-americana 
NL: Latino-americana 
CRM: Brasileira 
RV: Brasileira 

4. Escolaridade (quais cursos, instituições etc.): 
CA: Graduação em Comunicação Social (Universidad Austral, em Buenos Aires, 
Argentina) e pós-graduação em Jornalismo Literário (Academia Brasileira de 
Jornalismo Litérario, em São Paulo, Brasil). 
NLL: Doutor em Ciências da Comunicação (ECA-USP). 
CRM: Superior incompleto / biologia / Uerj; autodidata como tradutora. 
RV: Superior incompleto (Criação Publicitária, ESPM, SP). 

5. Qual é sua principal forma de entretenimento? 
CA: Leio romances, livros de contos, HQs, livros ilustrados. Também gosto de 
assistir filmes, séries. Leio jornal impresso todo dia. 
NLL: Leitura, filmes, música. 
CRM: Leitura de HQs e obras de ficção-científica, fantasia, terror. Assistir filmes e 
séries. Notícas online. 
RV: Livros de ficção e não ficção; marcenaria - a prática e material de leitura/vídeos 
relacionados; horticultura orgânica - prática e material de leitura/vídeos 
relacionados; filmes. 
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6. Você se considera uma pessoa leitora de HQs ou sobre HQs (em 
formato livro ou online)? Com qual regularidade? 

CA: HQ formato livro. Leio 1 livro por mês aproximadamente. 
NLL: Não muito, realmente. Leio, mas com pouca frequência. 
CRM: Sim. Semanalmente. 
RV: Não. Já fui leitora assídua de graphic novels como de Will Einsner, Milo 
Manara, Frank Miller e outros. Atualmente acompanho mais ou menos o blog da 
Laerte e as tiras de Bichinhos de Jardim, no site. 

7. Quais são suas HQs favoritas (entre livros, tiras publicadas online 
ou em jornais etc.)? 

CA: Cito algumas e é claro que vou esquecer de várias outras: Maus (Art 
Spiegelman), Virus Tropical (PowerPaola), The End (Anders Nilsen), Ordinário 
(Rafael Sica), Mafalda (Quino), Fun Home (Alison Bechel), Malvados (André 
Dahmer), La Mano del Pintor (María Luque). 
NLL: Sabrina, Ghost World, tudo do Chris Ware, Richard McGuire. 
CRM: HQs franco-belgas (Jacques Tardi, François Schuiten, Blake & Mortimer, 
Tintin, Guy Delisle), Underground norte-americano (Crumb), HQs nacionais 
(Flávio Colin, Laerte, Adão Iturrusgarai), Mangás (Jiro Taniguchi, Suehiro Maruo, 
Katsuhiro Otomo). São muitas, mas estas as principais. 
RV: Laerte, Fernando Gonsales, Clara Gomes, Will Eisner. 

 
Parte 2 – Línguas 
 

8. De quais línguas estrangeiras vocês têm conhecimento 
(considerando os critérios compreendo bem, falo bem, leio bem, 
escrevo bem)? 

CA: Português (como sou argentina, o português é língua estrangeira para mim): 
leio bem, escrevo bem; Inglês: falo bem, escrevo bem; Francês: compreendo bem 
(faz tempo que não falo, mas é uma língua que já estudei bastante, portanto 
compreendo ela); Espanhol: minha língua nativa. 
NLL: Inglês, espanhol (materna), português. 
CRM: Francês, Inglês e Espanhol. 
RV: Inglês - leio bem, falo mais ou menos, escrevo mais ou menos/ espanhol - leio 
bem, falo mais ou menos, escrevo mais ou menos/ francês - leio mais ou menos, falo 
mal, escrevo mal. 

9. Quais delas você usa cotidianamente? 
CA: Português e espanhol. 
NLL: Todas. 
CRM: Traduzindo, mais frequentemente o espanhol. Falando esporadicamente, 
espanhol e francês. Ouvindo e lendo na internet e escrevendo emails, as três línguas. 
RV: Inglês. 

  



 284 

Parte 3 – Prática Profissional 
 

10. Comente sobre sua trajetória profissional (formação e 
principais áreas de atuação). Quais atividades você exerce? 

CA: Sou jornalista de formação e desde 2013 sou sócia (junto com João Varella) da 
Lote 42, uma pequena editora com sede em São Paulo, que publica autoras e autores 
contemporâneos principalmente, de ficção, não ficção, quadrinhos, infantil e poesia. 
Também coordeno a Banca Tatuí, uma banca de revistas transformada em livraria 
de editoras independentes, e a Sala Tatuí, espaço de cursos e livraria com hora 
marcada, também com foco em arte gráfica e editoras independentes. 
Organizo feiras de publicação independente como a Miolo(s) (na Biblioteca Mário 
de Andrade) e a Printa-feira (no Sesc 24 de Maio). Também já produzi diversos 
eventos culturais vinculados à arte gráfica, como a Casa do Papel, na FLIP 2017, e o 
Pátio 42 (na Unibes Cultural). 
Também dou cursos de produção gráfica em espaços culturais diversos. 
NLL: Minha formação é principalmente em comunicação e estudos de mídias. 
Paralelamente realizo desde há mais de uma década projetos artísticos e literários 
coletivos e/ou individuais. Atuo como pesquisador e consultor em comunicação e 
sociologia da mídia, assim como tradutor e editor (hoje em dia na Revista Rosa: 
www.revistarosa.com). 
CRM: Editor e tradutor de HQs desde 2006. Tenho como formação apenas um 
curso de francês durante 2 anos. 
RV: Formação autodidata e "orgânica": comecei como revisora, como me metia no 
copi me passaram ao copi (preparação de originais), nisto eu me metia na tradução 
e me passaram do copi para a tradução e aí fiquei de 20 anos para cá. Só faço 
tradução editorial. Fui "especializada" em texto para jovens adultos e infanto-
juvenis por força do mercado, mas também trabalho com não ficção e ficção adulta, 
o que deixa meu currículo um tanto esquizofrênico. Mas creio que essa esquizofrenia 
aparece no currículo de qualquer tradutor profissional (entendendo por isto quem 
tem a tradução como principal ou única fonte de renda), em outras palavras: faço o 
que a editora oferece, não há muita escolha. 

11. Qual é o lugar da tradução em sua prática profissional em termos 
de rendimento mensal (pequena, média, grande porção) nos 
últimos 5 anos? 

CA: Pequena. 
NLL: Nos últimos 5 anos diria que média. Muitos projetos específicos que tiveram 
longa duração (tradução de legendas para Jornal Nexo, por exemplo), ou projetos 
pontuais como um ensaio da poeta C.D.Wright para a Editora Chão da Féira. 
CRM: Como faz parte da edição dos livros que publico, não tem um lugar específico, 
mas 95% dos meus rendimentos vêm da editora. 
RV: Completa. É a única fonte de renda. 
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12. Quais são os gêneros textuais que você traduz ou já traduziu? 
CA: Quadrinhos. 
NLL: Ensaio, romance, conto, poesia, não-ficção. 
CRM: HQs. 
RV: Ficção adulta, neurociência, economia, infanto-juvenil, divulgação científica, 
policiais, terror, humor, roteiros, dramaturgia, estudos feministas, estudos de 
gênero, biografias e - apenas no caso da Maitena - HQ, entre outras coisas de que 
não me lembro. 

13. Para quais editoras você traduz ou já traduziu? 
CA: Apenas para a Lote 42. 
NLL: Pinacoteca do Estado, Círculo de Lectores, Chão da Feira, Nemo, La Silueta. 
CRM: Zarabatana Books, e mais recentemente tenho feito traduções para outras 
editoras de HQ. 
RV: Rocco, Record, Nova Fronteira, Sextante, Intrínseca, Ediouro, Verus, 
GloboLivros e deve estar faltando alguma de que não me lembro. 

14. No caso das HQs, quem são seus principais contratantes? 
CA: No meu caso, é a própria editora Lote 42. 
NLL: Nemo (Brasil) e La Silueta (Colômbia). 
CRM: Editoras brasileiras. 
RV: Rocco. Apenas a Maitena. 

15. Em geral, você recebe ou recebeu propostas para traduzir e/ou 
você propõe ou propôs traduções para a(s) editora(s)? 

CA: Como no meu caso é para a própria editora, acabei não ganhando um valor 
específico. Em editoras pequenas acontece muito de asumir diferentes funções na 
produção de um livro. E nos dois livros que eu traduzi, acabei assumindo a tradução. 
NLL: As duas coisas. 
CRM: Recebo propostas, nunca ofereci este trabalho pois já tenho meu tempo 
tomado pelos trabalhos da Zarabatana. 
RV: Recebo as propostas. Nunca propus. 

 
Parte 4 – Prática de tradução 
 

16. Quais objetivos orientam sua tradução de HQs (público alvo, 
tempo, preocupação com a relação imagem e texto, etc.)? 

CA: Acho que o principal objetivo é tentar transmitir a mesma mensagem do texto 
original. Se o tom é poético, manter esse estilo. Já se algum trecho tenta trazer um 
estilo mais coloquial, reproduzir essa coloquialidade. 
NLL: Especialmente relação imagem e texto, e fluxo de leitura. 
CRM: Procuro adequar o texto para uma forma coloquial brasileira, que geralmente 
é a forma dos textos originais. Evito o uso de gírias da moda ou regionais (dentro do 
meu conhecimento e do meu repertório) pois uma gíria pode estar ultrapassada 
daqui 2 anos e livro impresso permanece. 
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RV: Como só trabalhei na Maitena, é difícil responder. Neste caso a preocupação 
era com a relação imagem-texto, ritmo, timing de humor e extensão do texto. 

17. Em geral, como as traduções de HQs chegam até você (em papel 
ou em formato digital, livro completo ou por capítulos etc.)? 

CA: Geralmente eu tenho o livro impresso e também o arquivo em PDF do livro 
completo. 
NLL: Nos dois formatos. 
CRM: Em formato digital, completo. E, alguns casos, edições estrangeiras. 
RV: Livro impresso. 

18.Em geral, você precisa seguir práticas determinadas pela(s) 
editora(s) (conforme a política editorial e manuais de estilo, 
restrição de texto nos espaços, usos de oralidade, recomendações 
de público-alvo, evitar usos de palavrões etc.)? 

CA: Como no meu caso foram duas traduções pontuais para a Lote 42 acaba ficando 
mais fácil de seguir o estilo da nossa editora. 
NLL: Nos dois casos pontuais de tradução de HQs, não houve determinação de 
seguir regras/normas editoriais ou/e de estilo. 
CRM: Não. 
RV: Não, sempre tive total liberdade e sempre fica a meu critério a questão do estilo 
etc. No caso da HQ, naturalmente o balão impõe restrições de espaço. Em todos os 
casos, estilo/oralidade/uso de palavrões são determinados pelo texto original. E 
todas as editoras têm um manual ortográfico/gramatical que obedece às normas da 
ABNT. 

19. Em geral, ao traduzir da língua espanhola para a portuguesa 
brasileira, você procura se manter mais próximo ao texto-fonte 
(“original”) ou em certos momentos se distancia dele em prol de 
aspectos estéticos e estilísticos? 

CA: Tento ser fiel ao que o texto original busca transmitir. Mas sem abrir mão da 
compreensão do novo texto em português. 
NLL: Dado que a minha língua materna é o espanhol, existe um jogo muito flexível 
entre me manter mais próximo ao texto-fonte e expandir os aspectos estéticos e 
estilísticos na lingua portuguesa. 
CRM: Procuro seguir o original, embora traduzindo principalmente tiras de humor 
(no caso Macanudo, do Liniers) em alguns casos eu precise fazer adaptações para 
um contexto brasileiro, senão a tira não teria sentido e não seria compreendida pelo 
leitor brasileiro. 
RV: Procuro ser o mais fiel possível ao texto-fonte, mas evidentemente existem 
muitas situações em que é preciso adaptar para melhor fluência do texto-fim. É 
preciso que a preocupação com a fidelidade ao original seja acompanhada da 
preocupação com a fluência e a compreensão na leitura em português. A tradução é 
sempre mais uma transposição do que uma tradução per se, ou o texto sai duro, 
engasgado. Uso a metáfora da bolinha: a bolinha precisa rolar, não pode dar saltos 
ou travar. O espanhol, especificamente, é uma arapuca: além dos muitos falsos 
cognatos, como a gramática é semelhante à nossa, tendemos à literalidade na 
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tradução e, se for assim, a leitura fica desagradável, "espanholada". O original é 
sempre soberano, mas o leitor também é - se a tradução impuser dificuldades na 
fluência da leitura, dificuldades estas que não existem no original, ela é um fracasso. 
No frigir dos ovos, uma tradução é uma operação de equilíbrio nessa balança. 

 
Parte 5 – Tradução de histórias em quadrinhos 
 

20. Você já conhecia/ouviu falar sobre a HQ e/ou a quadrinista 
antes de começar a traduzir? Como foi essa experiência? 

CA: Nos dois casos que traduzi (PowerPaola e Kioskerman) eu tive contatos pessoais 
com ambos artistas. E em alguns casos tirei dúvidas pontuais com eles. 
NLL: Sim, nos dois casos eram obras que eu gostava e que admirava. Em parte, foi 
por isso que fiz parte do projeto. 
CRM: Geralmente envio para aprovação da tradução após o livro editorado. Ou para 
a editora original ou para o autor. No caso do Liniers, já perguntei a ele sobre o 
significado de certas tiras que eram muito ligadas à cultura do país, e a resposta dele 
foi "Ah, tudo bem. Pode colocar o que você achar melhor". 
RV: Não conhecia nada. Conheci o trabalho no ato da tradução. Não tive contato 
com a autora. A Rocco soube que eu tinha traduzido alguma coisa em espanhol para 
outras editoras e me passou a Maitena. Minha situação é singular porque nem eu, 
nem a Rocco trabalhamos principalmente com quadrinhos. Uma editora 
especializada em quadrinhos terá critérios mais rigorosos com isso, acredito. Fiz a 
Maitena porque já era tradutora da casa e tinha alguma experiência com o espanhol 
e com a linguagem de humor, e conseguia cumprir prazos insanos, e isto bastou. 
Quanto ao tempo de tradução, não me lembro exatamente, mas sei que tive de fazer 
todos os volumes a jato, o que, aliás, é a norma nas editoras para qualquer best seller. 
Não houve nenhum aspecto curioso no trabalho, exceto o de que só tive controle do 
produto final a partir do vol. 4 do Alteradas, depois de constatar vários problemas 
causados pela revisão. E dei graças às deusas pela Maitena não usar o lunfardo. 

21. Durante a feitura da tradução, você contou com o auxílio de outras 
pessoas tradutoras e/ou editoras? Seu trabalho foi mais individual 
ou houve um trabalho conjunto? Comente. 

CA: Em ambos os casos, contei com a leitura do João Varella, meu sócio. Como o 
português não é minha língua nativa, havia trechos que eu ficava com dúvidas. Então 
ao chegar na tradução final eu mostrei para ele, que deu uma olhada e deu seus 
palpites. No caso do Kioskerman, houve uma revisão de tradução também de outra 
profissional. 
NLL: As duas traduções de HQs foram feitas com Marcela Vieira, que é tradutora 
profissional. Foi um trabalho em conjunto muito aberto e flexível. 
CRM: Em alguns casos, eu solicito a leitura da tradução por alguém com 
familiaridade com a língua ou assunto, ou que seja natural do país. 
RV: Foi um trabalho totalmente individual. 
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22. Quais foram os maiores desafios enfrentados por você na 
tradução desta HQ e quais estratégias você utilizou para driblá-
los? 

CA: No caso do Portas do Éden, de Kioskerman, foi manter a linguagem poética e 
por momentos abstrata dele. E no caso da PowerPaola, alguns quadrinhos tinham 
terminologias muito coloquiais usadas na Colômbia e no Equador (que eu até 
desconhecia do espanhol). Então lembro que esses foram os trechos mais 
complexos. 
NLL: Gírias e expressões abstratas que demandavam especificações linguísticas 
ingeniosas. 
CRM: Geralmente o espanhol ocupa um espaço similar ao texto em português nos 
balões. Eventuais acertos eu faço durante a fase de editoração. Em alguns casos é 
necessário alterar o tamanho do balão ou do quadro de recordatório para acomodar 
o texto. 
RV: Principalmente o timing do humor somado com a restrição de espaço. Humor 
é complicado. Uma palava a mais ou a menos, ou no lugar errado, e perde-se a piada. 
Já comentei aqui sobre o aspecto enganoso da "facilidade" do espanhol, então a 
antena precisa ficar sempre ajustada e a atenção redobrada para não cair em falsos 
cognatos, mas no caso da Maitena o maior desafio foi mesmo espremer a tradução 
nos balões sem perder a piada. 

 
Parte 6 – Tradução e teoria 
 

23. Qual é o papel que a pesquisa adquire em sua prática 
profissional? 

CA: Infelizmente embora gostasse, não faço pesquisa de tradução. Os projetos que 
tocamos diariamente acabam dominando bastante o nosso tempo. 
NLL: É parte fundamental. A pesquisa alimenta a práticas no sentido que seus 
linhamentos são sempre colocados em frição durante o ato de traduzir. 
CRM: Apesar de não ser exatamente confiável, procuro sempre consultar sites 
sobre algum aspecto que não ficou claro para mim. Palavras, expressões, músicas e 
fatos citados. Por exemplo, o livro Bonjour, do Liniers, utiliza muito o Lunfardo, 
gíria argentina. Precisei recorrer a um dicionário de lunfardo na internet. Também 
uso frequentemente um dicionário online de sinônimos, pois às vezes uma palavra 
em espanhol tem a mesma palavra em português, mas não significam o mesmo, e 
um sinônimo passará melhor a ideia. 
RV: Pesquisa em que, em estudos da tradução? Raras vezes leio. Algumas pessoas 
me consideram arrogante por isso, e talvez seja arrogância minha, mas nos gêneros 
em que trabalho esses estudos são dispensáveis: trabalho com livros comerciais, de 
fácil compreensão (a maioria), raras vezes o/a autor/a tem alguma preocupação com 
a linguagem (as únicas exceções de minha vida profissional são Irvine Welsh e Philip 
K. Dick), limita-se a contar uma história e, para falar com muita franqueza, uma 
história contada por alguém que não tem preocupação estilística é uma história que 
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pode ser contada em qualquer língua, sem o risco da famigerada "traição" do 
tradutor. 
Minhas maiores preocupações como tradutora são jamais perder de vista a língua 
portuguesa, jamais subestimar a capacidade de compreensão do leitor e me manter 
fiel ao que o autor quis dizer e como disse. Assim, talvez eu possa incluir minhas 
leituras por prazer na categoria "pesquisa". Gosto especialmente da literatura do séc. 
XIX e de clássicos de língua portuguesa; e de traduções mais antigas, quando um 
Mário Quintana assinava um Voltaire, por exemplo. Isso me mantém mais afiada. 
Sei que sempre que deixo de lado o hábito de ler, perco vocabulário, perco soluções 
de estilo, perco alternativas ao "tradutês", esta maldição de quem vive da tradução e 
não tem tempo para "lamber a cria". 

24. Você tem algum conhecimento sobre teorias de tradução? 
Comente. 

CA: Não conheço. 
NLL: Me interesso, mas meu conhecimento teórico é básico. Leio a teoria mais por 
interesse do assunto/autor/caso particular. 
CRM: Já li alguns textos, mas não me ajudaram muito por se referirem a casos 
muito específicos. 
RV: Muito pouco e muito superficial. Alguns artigos do Paulo Henriques Britto e a 
eterna guerra entre as escolas de Paulo Ronai e Houaiss. 

 
Parte 7 – Rotina de trabalho 
 

25. Como é sua rotina de trabalho quando traduz? 
CA: Costumo traduzir fora do meu dia a dia na editora, onde tenho sempre muitas 
distrações. Costumo traduzir no final de semana, com o livro impresso perto, abro o 
Google Docs. Quando estou começando, prefiro avançar bastante e marcar com 
negrito os trechos que estou em dúvida para checar depois. Faço várias leituras e 
revisões até chegar na versão final. 
NLL: Inicio sempre revisando a tradução do dia anterior. Faço duas páginas livres, 
e posteriormente reviso de forma mais precisa. Normalmente tento realizar um 
mínimo de 5 páginas por dia, embora isso seja relativo ao projeto. 
CRM: Quando estou traduzindo procuro me concentrar e não fazer outros trabalhos 
durante a tradução. Também faço uma releitura após deixar o texto descansar por 
alguns dias para fazer acertos e correções. 
RV: Tenho um espaço dedicado, um escritório. Preciso de silêncio, o que me obriga 
a trabalhar principalmente à noite. Quase invariavelmente, o prazo que me dão para 
a conclusão do trabalho é curto, assim preciso estabelecer metas semanais e diárias, 
e cumpri-las, ou me enrolo. Infelizmente não trabalho como gostaria; o ideal seria 
reduzir a meta diária, "engavetar" o texto pronto por uns 3 meses antes de entregar 
à editora enquanto trabalho em outro livro - porque o cérebro fica viciado no que faz 
e muitas vezes não enxerga um problema que para qualquer pessoa seria evidente. 
Para tentar burlar esse vício do cérebro, faço 3 revisões, cada uma delas com uma 
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tipologia diferente e um fundo de cor diferente, mas infelizmente essas revisões 
também precisam ser feitas em prazos curtos demais.  
Como último recurso, leio o texto em voz alta: se alguma coisa soar estranha aos 
ouvidos, contém um erro, no mínimo de redação, quando não é de tradução mesmo. 
Primeiro faço uma tradução bruta, em que mantenho no original qualquer coisa cuja 
solução não me ocorra na hora, ou eu não saiba, ou não goste do que me ocorreu. Na 
primeira revisão, essas pendências são resolvidas e confronto a tradução com o 
original em busca de saltos etc. Na segunda e na terceira revisões, procuro ajustar a 
redação.  Uso dicionários online inglês-inglês, ou espanhol-espanhol, de fontes 
acadêmicas. Se precisar de sinonímia, recorro a um bom dicionário de português.  
Se no original a oralidade tiver muita importância, uso um programa de 
reconhecimento de fala, em lugar de digitar a tradução. Facilita a transposição oral. 
Foi o caso, por exemplo, do "Ickabog", escrito para ser contado a crianças pequenas.  
As soluções para os desafios mais cascudos me aparecem quando faço alguma coisa 
manual ou braçal, longe do computador. Se eu insistir em buscar uma solução 
durante o trabalho de tradução, será inútil, ela não virá. Então uma parte do dia é 
dedicada a atividades de outra natureza: com madeira, no jardim, qualquer coisa 
que tire o foco de textos, leitura etc. Em geral em alguma atividade mecânica e 
repetitiva. É nesses momentos que as soluções decidem aparecer, parecem uns 
leprechauns. Isto quando a solução SOLUÇÃO não me aparece anos depois. Enfim, 
a vida. 
Não faço uso de softwares dedicados como CAT tools, eles desmembram o texto em 
períodos e com isto perco a visão de conjunto. Além disso, essas ferramentas 
engessam expressões idiomáticas e, porque facilitam a vida, levam a uma repetição 
enjoada.  Não posso me referir especificamente à tradução de HQs, porque não faz 
parte de minha prática cotidiana. De HQ, só traduzi a Maitena. É muito pouco para 
estabelecer uma técnica própria. 

 
 
 

Entrevista com Celia Accorsi Pardi pelo Facebook 
 

Você enviou 14 de abril de 2021 às 14:23: Cara Celia Pardi, é uma alegria 
encontrar seu contato no facebook. Eu me chamo Barbara Zocal, sou doutoranda na 
FFLCH-USP e pesquiso sobre a recepção das traduções de algumas quadrinistas 
hispano-americanas no Brasil, como por exemplo, Maitena. Sabendo de sua atuação 
como editora da Revista Claudia por muitos anos, onde as primeiras tiras de 
Mulheres Alteradas, de Maitena, foram publicadas no Brasil, gostaria muito que 
você pudesse me contar um pouco mais sobre a ideia de publicação dessas tiras, se 
a tradução delas foi feita pela equipe editorial da revista, entre outros temas. Se você 
estiver disponível, posso enviar mais detalhes por aqui ou por e-mail, o que for 
melhor para você. Agradeço desde já sua atenção. Abraços, Barbara. 
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Celia enviou 19 de abril de 2021 às 16:49: Olá Barbara, tudo bom? [...] Então, 
acho que nem posso te ajudar muito porque vc acha que eu lembro?? rsrsr... Lembro 
vagamente dos quadrinhos e, se não me engano, estive numa entrevista junto com a 
Maitena. Faz muito tempo, vc sabe me dizer que ano foram publicadas? quanto à 
tradução, não posso garantir, mas deve ter sido feita pela redação. Tinha gente que 
falava espanhol. 
Celia enviou 19 de abril de 2021 às 16:52: Também não lembro de onde veio a 
ideia. Provavelmente minha, mas não lembro de onde ela veio, de como conheci o 
trabalho da Maitena. Como vc vê, lembro quase nada. Mas se vc puder me falar o 
ano, tenho a coleção de Claudia aqui em casa e posso dar uma olhada pra ver se 
consigo responder alguma coisa pra va. Aqui vai meu email: [oculto]. Fique à 
vontade pra me escrever. Um beijo. 
Você enviou 27 de abril de 2021 às 10:21: Olá, Celia. Muito obrigada pela sua 
resposta. Já ajuda muito, especialmente a parte da tradução ser feita na redação! O 
ano que encontrei sobre a primeira publicação é 2003. As HQs da Maitena ficavam 
na página de fechamento. Parece que foram publicadas até junho de 2008, quando 
então passou a ser Página da vida. Mas não tenho certeza ainda sobre essas datas. 
Vou te escrever um email e passar outros detalhes que encontrei. Abraços e muito 
obrigada novamente. [...]. 
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