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O trabalho aqui exposto visa identificar quadrinhos que possam ser denominados como visionários. 
Nele verso a respeito da interseção entre o conceito de Arte Visionária, desenvolvido por Laurence Ca-
ruana, no Primeiro Manifesto da Arte Visionária (2001), com o de histórias em quadrinhos. Para tanto, 
são feitas aproximações e distanciamentos entre autores de HQs como Alan Moore, Grant Morrison, 
Rick Veitch, Robert Crumb, dentre outros, com os paramentos propostos pelo artista, dividindo-os em 
três categorias: visionários verdadeiros; quase visionários; e falsos visionários. O intuito foi determinar 
quais autores de quadrinhos podem ou não ser tidos como pertencentes ao movimento. Apesar de usar 
critérios estanques nas definições de Caruana, a tabela criada não é determinante, sendo passível de 
ajustes baseados em novas informações a respeito dos processos criativos dos autores selecionados. No 
artigo a pergunta básica foi: quais obras de quadrinhos (e seus autores) podem ser tidas como visioná-
rias (dentro do crivo de Caruana)? Para responder a esta pergunta, foi necessário seguir a estrutura de 
análise apresentada por Caruana e submeter obras e artistas ao mesmos padrões de análises, dividindo
-os nas três categorias citadas. Como resultado cheguei a uma lista preliminar com 21 artistas visioná-
rios, 18 quase visionários e 15 falsos visionários – na maioria estrangeiros, mas com significativa par-
ticipação de autores brasileiros. O estrato de análise, inicialmente foi determinado dentre 1970 e 2015, 
uma vez que não existem muitos autores de quadrinhos visionários. Porém, um criador fugiu a regra, 
Winsor McCay (1871-1934), com o trabalho Little Nemo, publicado entre 1905 e 1913, nos EUA. Nas 
considerações saliento o quão importante é aglutinar os autores de histórias em quadrinhos que utili-
zam de estados não ordinários de consciência (ENOC) para criarem. Sendo esta mais uma possibilidade 
aberta de interpretação sobre as obras e processos dos próprios artistas destacados e de outros por vir. 

Palavras-chave: Processo criativo. Estado não ordinário de consciência. Quadrinhos.

Sala 1 
8:30 às 8:45 

Faculdade de Artes Visuais - UFG - GOIÂNIA-GO | 21 a 23 de outubro de 2016


