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Nesta apresentação discuto as relações entre quadrinhos de super-heróis nacionais e movimentos de 
viés conservador no Brasil atual. Trata-se de um esforço de refletir sobre as condições históricas que 
possibilitaram alguns quadrinistas brasileiros encamparem por meio de suas produções temas como 
o combate às questões de gênero, defesa do endurecimento penal e até mesmo intervenção armada 
contra a ordem democrática vigente no país, a exemplo da ditadura civil-militar instaurada em 1964. 
Busco elementos de compreensão sobre como visões de mundo tidas como conservadoras e/ou liberais 
também contribuem para o engajamento desses artistas em uma luta simbólica para definir o lugar 
dos quadrinhos brasileiros como “isento de ideologias”, apesar de alguns desses quadrinistas se com-
prometerem com ideais político-morais de setores da direita e da extrema-direita. Ao alegarem que se 
deve eliminar a política dos quadrinhos, tais quadrinistas e seus seguidores se opõem, por exemplo, 
às produções cujo enfoque classificam como “politicamente correto”, em particular àquelas produzi-
das por mulheres e que questionam representações objetificantes do feminino. Apesar de defenderem 
boicote ao material estrangeiro, recorrem, contraditoriamente, a um gênero importado, o dos super
-herói, para validar seus posicionamentos. Há de se interpretar dentro de premissas acadêmicas tais 
oposições. A pesquisa toma como objeto de análise não apenas produções quadrinistas, mas discursos 
proferidos em redes sociais, fóruns de discussão e blogs; discursos que contribuem para inscrever tais 
autores ditos conservadores em um campo ou terreno de disputas e negociação que reproduz em nível 
cultural os dilemas e paradoxos do cenário político atual. 
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