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Este artigo tem como objetivo analisar a memória das representações da figura do sertanejo dentro da 
produção autoral dos quadrinhos nacionais a partir de estudos sobre o Imaginário de Bachelard e Du-
rant. Serão utilizadas duas HQs para trabalhar o assunto: Estórias Gerais, com roteiros de Wellington 
Srbek e arte de Flávio Colin, e Bando de dois, com texto e arte de Danilo Beyruth. As duas obras trazem 
elementos caros às tradições imagéticas do Semi-Árido, como a imposição do meio como determinante 
dos atos, as tradições orais como formadoras de caráter e as rígidas estratificações de classes e funções 
sociais. No primeiro vemos o uso do legado de obras como Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa, 
que reinventou o Sertão e trouxe novos significados estéticos, para criar uma HQ atemporal e que busca 
trazer para a linguagem dos quadrinhos todos os elementos que formaram a base para a representação 
do homem do Sertão. O segundo transporta a memória sertaneja para uma abordagem mais contem-
porânea e realista. Ainda que utilize da imagética do cangaço, Beyruth usa técnicas narrativas empres-
tadas do western e dos comics norte-americanos para compor sua representação do Sertão. Este artigo 
é parte de uma dissertação de mestrado que busca compreender, através dessas duas novelas gráficas, 
como o homem e o cotidiano sertanejos foram apresentados ao público leitor de quadrinhos e como 
esta arte e sua linguagem influenciou nesta representação. Como referencial teórico, além dos teóricos 
sobre o imaginário foram usados ainda estudos de Vergueiro (2009), McCloud (1994) e Eisner (1989) 
como forma de buscar um entendimento à luz das estéticas particulares das Histórias em Quadrinhos. 
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