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Resumo 

O presente trabalho tem por finalidade identificar, a partir das múltiplas linguagens, os traços 

estereotipados e estigmatizados das personagens Bertoleza e Rita Baiana, na adaptação quadrinística 

de O cortiço (2009), com arte de Rodrigo Rosa e roteiro de Ivan Jaf. Como metodologia, utilizamos o 

estudo da obra em diálogo com a pesquisa de cunho bibliográfico. Buscamos fazer uma análise das 

imagens, a fim de mostramos a representação da mulher negra, apontando os estereótipos e estigmas 

presentes, considerando a forma da mulher negra está sendo apresentada nessas obras. Identificamos 

questões que precisam ser discutidas e revistas pela sociedade contemporânea, o que nos instiga a 

pensar e agir de forma mais crítica e reflexiva sobre essas ideias que se encontram “naturalizadas” em 

nosso meio e que nos fazem acreditar ser normais essas condições sociais de exploração e dominação 

que estão sendo impostas. O negro sempre foi rejeitado, animalizado, escravizado e a sociedade 

racista, preconceituosa, trata-o, não como diferente, mas como um ser inferior que é sempre 

estereotipado e estigmatizado. Almejamos, portanto, provocar discussão sobre o tema, para que se 

tenha um olhar crítico ao ler determinadas obras, tendo o cuidado de não normalizarmos e 

reproduzirmos essas representações negativas a essa cultura. A ideia é contribuir para vencer essa 

condição subalternizada em relação aos povos negros. 
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Introdução 

No nosso cotidiano, nos deparamos com os mais diversos tipos de linguagens. Elas estão em 

forma de adaptação cinematográfica, quadrinística, midiática, literária, teatral, dentre outras. Com 

essas várias possibilidades, temos muito o que trabalhar em sala de aula e desenvolver atividades que 

condizem com os fundamentos da práxis do professor. É por meio dessas múltiplas linguagens que o 

homem consegue se relacionar, expressar sentimentos para com o seu semelhante, pensando conceito 

de múltiplas linguagens, conforme Oliveira (2002, p.228), quando se refere às atividades pedagógicas 

que “possibilitam [...] trocar observações, ideias e planos”.  

A fim de nos aprofundarmos sobre múltiplas linguagens, procuramos analisar a quadrinística, 

em especial, que é linguagem utilizada na adaptação de O Cortiço (2009), desenvolvida a partir da 

narrativa naturalista brasileira de Aluísio de Azevedo. Nessa adaptação, a arte é de Rodrigo Rosa e 

roteiro de Ivan Jaf.  

Como vimos, a adaptação quadrinística faz uma reconstrução da obra fonte, tornando-a, na 

maioria das vezes, mais atraente, especialmente, para alunos de escola básica ao apoiá-los no processo 

de inserção à leitura dos clássicos literários. Desta forma, têm maior atenção por conta das imagens e 

servem como mecanismo de conhecimento aos textos originais, havendo mistura dessas 

possibilidades, como o texto adaptado. Portanto, “[...] a adaptação é uma transposição anunciada e 
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extensiva de uma ou mais obras em particular. Essa “transcodificação” pode envolver uma mudança 

de mídia ou gênero, ou uma mudança de foco [...].” (HUTCHEON, 2013, p.29). 

Esta importante linguagem não se limita somente a área educacional, contempla também 

outras, visto que, no decorrer da história as HQ, “[...] é possível encontrar exemplos de utilização da 

linguagem dos quadrinhos nos mais diferentes setores ou atividades humanas” (VERGUEIRO, 2009, 

p. 84). 

Nesse sentido, o quadrinhista Guimarães (1999, p.6) conceitua as “Histórias em Quadrinhos 

como uma forma de expressão artística que tenta representar um movimento através do registro de 

imagens estáticas”. Sendo que esta linguagem é também um meio utilizado, para que o leitor possa 

formar gosto pela leitura, pois temos que tentar trazer o aluno para o mundo social em que vive, sendo 

esse um dos elementos utilizados para conseguirmos alcançar este objetivo. Nessa perspectiva, de 

acordo com Pina (2012, p.6) “[...] para criar em alguém o gosto pela leitura, tornando-o um 

consumidor de livros, revistas etc., os escritores e editores precisam jogar com o público que 

pretendem alcançar, criando um mundo a parte [...].” 

Com experiências interativas, ao tomarmos como estudo a adaptação quadrinística do livro O 

Cortiço (1890), de Aluísio de Azevedo, tivemos a intenção de analisar com que traços Rita Baiana e 

Bertoleza estão representados na adaptação e vimos o quão eles são estereotipados e estigmatizados. 

Vimos que a mulher negra ela é representada no romance de modo subalterno, sendo alguém que serve 

somente para serviços braçais, realizando um dos vários ofícios que lhe era destinado todos os dias. 

Dessa forma, (Santos, 1988, apud SILVA 2010, p.46) ratifica que “estigmatizar o negro em papéis 

subalternos, é ocultar sua capacidade técnica, espírito inventivo, facilidade de aprender e disciplina no 

trabalho [...].” 

Dessa maneira, entendemos que há uma reprodução de estereótipos em relação ao negro na 

obra, (Eco, 1993 apud RAMOS, 2010, p.125) afirma que “o estereótipo agrega em si aspectos 

ideológicos”, e a ideologia do negro inferior ao branco, mostrando-o como submisso, animalizado, 

sempre esteve presente na nossa literatura e também no dia a dia. (Guimarães, 1996 apud SILVA, 

2011, p.77) explicita que “Os estereótipos, os clichês ou estigmas, são marcas, corporais ou não, que 

definem pessoas e grupos como eternamente inferiores, como no caso dos negros, e superiores, como 

no caso dos brancos.” Assim, o negro internaliza esse sentimento de inferioridade em relação ao 

branco, tenta imitá-lo e assimilar os seus valores tidos como bons e perfeitos.   

O apelo a sexualidade também está presente na obra de Azevedo (2009), pois evidencia 

claramente o estereótipo de mulher sensual. Diante disso, Souza (1983, p.31) afirma que, “a 

superpotência sexual é mais um dos estereótipos que atibui ao negro a supremacia do biológico e, 

como os da resistência física e "sensibilidade privilegiada", reafirma a representação de animalidade 

no negro, em oposição à sua condição histórica, à sua humanidade.” 

Nesse sentido, almejamos contribuir para discussão das múltiplas linguagens que podem 

favorecer formação do leitor contemporâneo e ainda, como aponta Azevedo (2009), interpretar 

estigmas e estereótipos associados às personagens negras da narrativa literária.  

 

Metodologia  

O referencial metodológico é a pesquisa bibliográfica e documental que possibilitou a 

observação dos aspectos teóricos trazidos por esta linguagem relacionados à utilização deste recurso 

para pensar nas ações desenvolvidas. Selecionamos os textos de autores que versam sobre as múltiplas 

linguagens, traços estereotipados, discriminação racial, HQ, e em seguida escolhemos conceitos que se 

enquadraram aos objetivos elencados para essa pesquisa. Daí, analisamos algumas falas e imagens dos 

personagens das referidas obras e identificamos representações de discurso ideológico racista.  

 

 



Resultados e Discussão 

Ao analisarmos os traços estereotipados e estigmatizados de Bertoleza e Rita Baiana, através 

da adaptação quadrinística, observamos a representação do negro numa sociedade dominante e 

eurocêntrica que visa os valores padronizados que subalterniza e inferioriza o negro, animalizando-o e 

deixando-o a margem da sociedade. Pensamos como papel fundamental essa idéia de desconstruir a 

ideologia do branqueamento e o mito da democracia racial, pois somos produtos de uma sociedade 

pluralizada e é nosso dever como futuros docentes efetivar nossa formação acadêmica no âmbito da 

sala de aula, para contemplamos todas as identidades que constitui esse ambiente interplanetário.  

 

Conclusões  

Ao lermos as obras O cortiço (2009) em HQ e a obra de partida de Aluísio de Azevedo, vimos 

o quanto foi de extrema importância analisa-las, encontramos resquícios de temas de cunho racista que 

precisam ser discutidos e repensados na sociedade.  

Entender que essas ações estão impregnadas na história da humanidade torna-se relevante. Por 

isso, nosso pensamento em contribuir por essa discussão, desconstruindo a prática da maioria das 

pessoas, que, por muitas vezes, acham normais tais atitudes e que acreditam que não há preconceito, e 

nem discriminação, pois vivem o mito da democracia racial e por isso acham que esse assunto não 

deve ser discutido, nem revisto na nossa sociedade.  

Precisa-se que os indivíduos sejam mais críticos, desconstruindo os mitos de superioridade ou 

inferioridade de etnias, repensar essa visão estereotipada, os conflitos étnico-raciais e a idéia do branco 

como superior ao negro. 
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