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Resumo  

Este artigo objetiva discutir e analisar o uso da capoeira e da religiosidade, como cultura e resistência 

negra, e o uso do boxe como forma de embraquecimento da personagem Antônio Balduíno (Baldo) da 

literatura de Jorge Amado do romance Jubiabá. Para tanto será comparado o romance e a adaptação 

quadrinística da literatura. Em um primeiro momento será feito um breve comentário sobre o que é a 

capoeira e o candomblé como índices de identidade cultural, posteriormente será falado um pouco 

sobre o que é a luta boxe.  E discorreremos sobre a linguagem amadiana, abordando aspectos comuns 

às adaptações e aos quadrinhos, e concluiremos com comparações entre o romance Jubiabá, e sua a 

adaptação quadrinística, com o objetivo de discutir todas essas manifestações e o embraquecimento da 

personagem Baldo. 

Palavras-chaves: Resistência; Literatura; Quadrinhos. 

Introdução  

        Este artigo tem o intuito de mostrar como a linguagem literária e a linguagem quadrinística 

trabalham juntas, e de que modo a linguagem quadrinística traz através de suas linguagens, 

informações sem o uso da linguagem verbal. Para tanto o uso da analise literária e quadrinística, são 

imprescindíveis.               

        Desse modo se fez necessário a leitura de Jorge Amado para  conhecermos a literatura 

Jubiabá, posteriormente a leitura de Spacca nos trouxe a arte quadrinística, o romance adaptado. 

Kabengele Munanga nos trouxe informações sobre a construção identitária do negro no Brasil ao 

longo dos tempos, partindo do princípio de que o conceito de identidade recobre uma realidade muito 

mais complexa do que se pensa, englobando fatores históricos, psicológicos, linguísticos, culturais, 

político-ideológicos e raciais, o que nos ajudou na compreensão do embraquecimento do personagem 

Baldo, com o uso da capoeira e do boxe. Em seguida se fez necessário a leitura Scott Mccloud, Paulo 

Ramos e Waldomiro Vergueiro, que nos ajudou a entender o uso dos recursos quadrinístico na 

adaptação da literatura, e para entender sobre adaptação a leitura de Linda Hutcheon foi indispensável. 

      Discorreremos sobre a linguagem amadiana, abordando aspectos comuns às adaptações e aos 

quadrinhos, com comparações entre o romance Jubiabá, e sua a adaptação quadrinística, com o 

objetivo de discutir todas essas manifestações e o embraquecimento da personagem Baldo. E como a 

adaptação quadrinística utiliza de detalhes, usando de uma linguagem verbo-visual, em que podemos 

fazer uma leitura de jogo de cores, vinhetas, personagens, balões que traz o leitor para mais perto da 

obra. 

 

Metodologia  

Para melhor mostrar o embraquecimento do personagem Antônio Balduíno, fizemos o 

seguinte recorte do livro que vai descrever a luta entre Baldo e Gentil narrando da seguinte forma: 

O juiz apresentou: 

- Baldo, o negro.  
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Entrava o outro boxeur, que era aplaudido pela assistência: 

- Gentil, campeão de todos os pesos da gloriosa Armada – gritou o juiz. 

Palmas e gritos da assistência. O pessoal do morro, dos saveiros e do 

botequim olhava o mulato com olhos irônicos: 

- Vai levar uma surra... 

Antônio Balduíno também olhava seu adversário e sorria. Luigi dava 

conselhos: 

- Soquei com força. Na boca e nos olhos. Bem forte... 

O gordo estava nervoso e rezava para que o amigo vencesse. Mas se lembrou 

que a luta de  boxe era pecado e parou de rezar, amedrontado. 

Sou o sinal e os lutadores avançaram um para o outro. Atrás a multidão 

gritava. 

O negro Antônio Balduíno foi desclassificado por ter aplicado um golpe de 

capoeira no meio da luta, que estava renhida, mostrando todas as grandes 

qualidades de Baldo, o boxeur.  A assistência não se conformou com 

resultado, vaiou o juiz que saiu garantido pela polícia. [...]  

 Concederam-lhe a revanche. Teve um grande público e desta vez não 

foi aplaudido somente pelo pessoal do morro, dos saveiros, da Lanterna dos 

Afogados (seu Antônio apostara vinte mil na vitória do negro), quando o juiz 

disse: 

- Baldo, o negro. 

Toda assistência vivou longamente. 

No quinto round o mulato Gentil não era mais campeão da Armada. Estava 

estendido no tablado, sem movimentos. O gordo enxugava o suor de Antônio 

Balduíno. Depois foram todos beber, na Lanterna dos Afogados, os vinte mil 

que seu Antônio ganhara. (AMADO, 2008, p.118-119). 

 

Percebe-se ao compararmos o texto literário e a adaptação quadrinística, que há muitas diferenças 

entre as suas linguagens. Sendo que o texto de partida é rico no uso da linguagem escrita e na 

imaginação; e no texto de chegada podemos encontrar a riqueza de paralelismos de cenas, o jogo de 

cores, a postura corporal, e a expressão facial, bem como toda uma riqueza nas imagens, levando em 

conta que as ela nos traz rápidas informações que o texto de partida constrói em muitas paginas na 

linguagem escrita. 

Na imagem encontramos o personagem Baldo sendo desclassificado por usar um golpe de 

capoeira em seu adversário Gentil, como já abordado o uso da capoeira reforça a identidade negra, 

sofrendo repressão por parte da sociedade. Nesse caso a luta boxe tem suas regras e só é admitido o 

uso do punho para defender ou atacar. Baldo se sente obrigado a adaptar a essa nova realidade, tendo 

que renegar suas origens para se enquadrar na sociedade racista, sofrendo um embraquecimento, pois a 

sociedade não dá valor  a tudo que se estende ao negro. 

       

 

 

 



 

Conclusão 

 Percebe-se com base nas pesquisas e analises feitas que o personagem central Antônio 

Balduíno sofre um embraquecimento tendo que se enquadrar a cultura branca para ser “bem visto” 

pela sociedade, mas isso não acontece por muito tempo tendo em vista a sua realização na capoeira, o 

que reforça suas raízes. 

 Fica claro também a diferença do texto literário e do texto quadrinístico, ambos carregam 

seus valores e características.  
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