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O trabalho busca analisar comparativamente como a arte dos quadrinhos Vegan Sidekick e Vegana 
reflete questões de fato vivenciadas pela comunidade vegana em sua defesa dos direitos animais no 
Brasil, durante interações com não veganos ou não vegetarianos. Para o primeiro título, publicado on-
line, serão utilizadas as tiras traduzidas ao português, também se checando repercussão em rede social. 
Vegan Sidekick utiliza desenhos extremamente minimalistas, frequentemente repetindo o desenho de 
cada personagem na mesma pose nos quadros seguintes e sem cenário. Assim, a comunicação dá ên-
fase ao texto, ainda que o desenho seja emocionalmente expressivo. Os textos valem-se da ironia e 
sarcasmo, reaproveitando discursos em defesa da manutenção do modo de vida não vegetariano ver-
sus os em defesa do veganismo de maneira cômica e escrachada, sem argumentar diretamente, mas 
buscando convencer por meio da justaposição de situações e argumentos em diálogo de personagens. 
Já o título Vegana, publicado em edição impressa de 143 páginas, é voltado ao público infantojuvenil 
e tem tom comportado e didático. As ironias somem e as situações criticadas pela comunidade vegana 
são mostradas em narrativas curtas mas elaboradas. O desenho é claro e não há tanta concentração 
de texto em comparação com a imagem como no outro título, de modo mais equilibrado, com cená-
rios mais consistentes, apesar de simples. Um ponto que incomoda é que a filosofia vegana parece ser 
aceita de modo aparentemente muito fácil pelos personagens. Entre os autores utilizados para a dis-
cussão, estão Erwin Panofsky, com a discussão sobre motivação/intenção na criação da obra de arte, 
além de autores próprios da área de quadrinhos, como Scott McCloud. Temos também Aracy Ama-
ral, com sua obra “Arte pra quê?”, discutindo o comprometimento social da arte, aqui reinterpretado 
como o respeito aos animais, levando em consideração teóricos de ética animal como Gary Francione. 

palavras-chave: Quadrinhos. Veganismo. Movimentos sociais. 

Sala 2 
10:45 às 11:00


