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Não é difícil perceber que hoje as pesquisas em Arte Sequencial tem se voltado, já há algum tempo, 
para estudos interdisciplinares que conjugam os Quadrinhos e sua linguagem com outras ciências, 
tais como a Linguística Aplicada e a Análise do Discurso. Nesse contexto, é emergente os estudos so-
bre as Identidades Discursivas (ethos) de heróis e vilões nas Histórias em Quadrinhos, visto que tais 
objetos carecem de teorizações, apesar de sua expressiva representação na mídia pós-moderna, como 
o cinema, os games e as séries de TV. Pautados nessa demanda de pesquisa, apresentaremos em nossa 
exposição a identidade discursiva de Lana Lang, primeira namorada de Clark Kent (Superman), em 
‘Superman: As quatro estações’. Afinal, qual a sua identidade discursiva? Como corpus de pesquisa 
utilizaremos a mídia supracitadas. Como referencial teórico-metodológico utilizaremos as pesquisas 
sobre ethos discursivo e cenografia de Maingueneau (2005) e Amossy (2005), bem como postulações 
relacionadas à linguagem dos quadrinhos (RAMOS, 2009; VERGUEIRO, 2009). De nossa pesquisa, 
defendemos que os estudos sobre a identidade discursiva colaboraram para o entendimento de perso-
nagens, suas origens, perspectivas e peculiaridades. Entender uma identidade discursiva, portanto, é 
saber identificar ou prever movimentos ou ações de personagens, de modo a torná-las coerentes dentro 
de sua concepção inicial e construção narrativa. Ao analisarmos Lana Lang, descobrimos uma jovem 
órfã, provinciana, que sonha em se casar, e que busca se encontrar no mundo. Ao que nos parece, estas 
construções discursivas definem a personagem e tenderão a se repetir em outras produções midiáticas 
que tem como foco a personagem, independente da aventura narrada ou roteirista convidado. 
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