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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo verificar como se dá a construção do “terror” 

nas histórias em quadrinhos do escritor e roteirista brasileiro R. F. Lucchetti em 

parceria com o ilustrador italiano Nico Rosso, estabelecendo-se como corpus da 

pesquisa as histórias de terror em quadrinhos criadas pela dupla entre os anos de 

1966 e 1975. Fundamentada em estudos dos quadrinhos associados à Linguística 

Textual, esta pesquisa busca identificar como o terror emerge no objeto de estudo, 

seja no texto, nos aspectos próprios da linguagem dos quadrinhos, nas estratégias 

de representação da oralidade e dos sons, assim como no design e nas formas de 

representação dos estados emocionais dos personagens. 

 

INTRODUÇÃO 

Entre os anos 1966 e 1975, R. F. Lucchetti e Nico Rosso trabalharam, 

respectivamente, no roteiro e nos desenhos de aproximadamente 80 histórias em 

quadrinhos, publicadas em revistas destinadas ao tema “terror”. Tais histórias foram 

muito populares quando lançadas, mas, ao mesmo tempo, tidas como “literatura 

barata”, indigna de estudos sérios. A obra literária de Lucchetti começou a despertar 

interesse no meio acadêmico após a pesquisa da professora de literatura e 

comunicação social da USP e da PUC-São Paulo, Jerusa Pires Ferreira, que 

resultou no livro-entrevista Rubens Francisco Lucchetti – o Homem de 1000 Livros, 

lançado em 2008, que nos convida a conhecer um autor popular que se revela 

dotado de complexidade e criador de um rico universo ficcional, povoado por 

fantasmas, vampiros, criminosos e seres transtornados, em tramas envolvendo 

sortilégios, encontros com a morte e o sobrenatural, elaboradas para levar os 

leitores ao encontro dos seus maiores temores. 

Esta pesquisa se apresenta relevante, pois permitirá a imersão no universo 

verbal-imagético de um produto da cultura popular, ainda pouco estudado no campo 

da Linguística. Também se faz necessário destacar a importância da pesquisa tendo 

em vista a análise da construção de sentidos dos chamados textos sincréticos no 

campo da Linguística Textual. Por fim, cabe destacar que a presente pesquisa, por 

tratar da análise de um corpus ainda não abordado em estudos acadêmicos, abrirá 

caminhos e servirá de introito para outros estudos linguísticos, mais aprofundados, 

que tratem tanto da obra de Lucchetti como da história em quadrinhos no Brasil. 

 



OBJETIVOS 

Estabelece-se como objetivo geral verificar como se dá a construção do 

“terror” nas histórias em quadrinhos criadas por R. F. Lucchetti em parceria com Nico 

Rosso, a partir de uma análise textual linguística e imagética. 

Tendo em vista esses aspectos, destacam-se como objetivos específicos: o 

levantamento e a análise das histórias em quadrinhos da referida dupla à luz da 

Linguística Textual, centrando na revelação dos elementos verbais e visuais que 

compõem as narrativas destinadas a causar espanto e a provocar a sensação do 

medo nos leitores; a identificação, no objeto de estudo, das escolhas lexicais, das 

estruturas narrativas, dos modelos de personagens, bem como das características 

dos aspectos próprios da linguagem dos quadrinhos, como a forma dos balões e dos 

quadros, as estratégias de representação da oralidade e dos sons, e o design e as 

formas de representação dos estados emocionais dos personagens; e, por fim, a 

verificação de como se dá a construção de sentido na relação texto-imagem nas 

histórias em quadrinhos de Lucchetti e Rosso. 

Esta pesquisa lança mão dos pressupostos teóricos da Linguística Textual, da 

Linguagem dos Quadrinhos e da Psicologia da Percepção. Nesse sentido, serão 

empregados os estudos de Marcuschi, Eisner, Ramos e Dondis. 

 

METODOLOGIA 

Esta pesquisa emprega o método analítico comparativo, de cunho qualitativo, 

buscando ressaltar as particularidades da linguagem verbal e imagética expressada 

nas histórias em quadrinhos da dupla Luccheti e Rosso. Para isso, a pesquisa 

contempla um levantamento de todas as obras frutos dessa parceria, a catalogação 

e pré-análise das mesmas e um recorte das obras mais relevantes. Simultâneo a 

esse processo, efetua-se uma leitura do referencial teórico selecionado para 

fundamentar as análises. Após a realização dessas, a pesquisa chegará à sua etapa 

conclusiva, pontuando as descobertas do trabalho. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Ainda não concluída, a pesquisa se iniciou com a coleta do corpus junto ao 

próprio Luccheti, que também foi entrevistado para a obtenção de relatos sobre seu 

processo de produção e sua parceria com Rosso. Na sequência, foi feita a 



catalogação de todas as histórias, a análise prévia destas, e a definição de um 

recorte: quatro histórias feitas para a revista “O estranho mundo de Zé do Caixão”, 

pois é a que foi melhor aborda o tema terror. A partir das leituras teóricas, iniciou-se 

a investigação dos seguintes aspectos: recursos linguísticos; composição dos 

personagens; essência dos roteiros; ferramentas gráficas; e o sincronismo e 

alinhamento da linguagem verbal com a não-verbal e de que modo ambas provocam 

a sensação de terror ao leitor. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Até o presente momento verificou-se que o terror começa a acontecer a partir 

da criação dos personagens e da essência das histórias, que são narradas por uma 

pessoa que não faz parte da trama (Zé do Caixão) e é inclusive retratado por 

fotografia e não por ilustração. Os roteiros exploram muito bem a cultura e o folclore 

brasileiro, utilizando-se de elementos associados às crendices populares e de 

símbolos conhecidos do sobrenatural. A busca de dramaticidade se dá com o auxílio 

de efeitos de sombra, expressões fortes e muitos pontos de exclamação. O texto 

imagético chama mais atenção pelo realismo das figuras do que pelo uso de 

recursos gráficos, que são poucos. Porém, percebeu-se que o uso de requadros 

irregulares contribui para o dinamismo e tensão alcançadas nas histórias. 
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