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RESUMO
O presente trabalho apresenta uma reflexão sobre a representação do índio brasileiro nas histórias
em quadrinhos italianas – “Fumetti”. O índio brasileiro tem sido alvo de diferentes representações
desde o “descobrimento” do Brasil. “Bom selvagem”, ou “Mau selvagem”, herói natural ou
empecilho à civilização moderna. Diferentes representações, com diferentes objetivos políticos e
ideológicos, foram construídas sobre o índio brasileiro, tanto por autores e artistas brasileiros quanto
por estrangeiros que estiveram no Brasil, desde a colonização. Neste trabalho, buscamos analisar o
modo como o índio brasileiro é representado na “fumetti” italiana Mister No, série de autoria do
quadrinista e “viajante” italiano Sergio Bonelli (1932-2011). Bonelli, seguindo a tradição dos
viajantes que aportaram no Brasil desde o descobrimento, a exemplo do escultor Rodolfo
Bernardelli ou do pintor Jean-Baptiste Debret, foi capaz de construir uma representação do índio
brasileiro a partir de uma visão estrangeira; inserindo o “fumetti” Mister No em uma longa tradição
de olhar o Brasil, e, particularmente, o índio brasileiro, em uma perspectiva europeia. O corpus de
análise é composto pelas histórias de Mister No publicadas no Brasil: oito edições publicadas entre
1975 e 1976 pela Editora Noblet; vinte edições da série mensal publicada pela Editora Record entre
1990 e 1992; 24 edições publicadas pela Editora Mythos entre 2002 e 2004; além das oito histórias
publicadas na revista "Seleção Tex e os Aventureiros"; uma história publicada no álbum "Fumetti,
O melhor dos Quadrinhos Italianos" pela Editora Globo; e, por fim, uma história publicada no
“Especial Sergio Bonelli” pela Mythos Editora.
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SÉRGIO BONELLI “GUIDO NOLITTA” E JERRY DRAKE “MISTER NO”:
CRIADOR E CRIATURA
Mister No é um personagem de história em quadrinhos italiana (Fumetti) publicado
pela Bonelli Editora, a mesma editora que publica Tex, uma HQ de faroeste, criada por
Giovanni Luigi Bonelli em 1948. Tex foi publicado no Brasil de 1951 a 1957 na revista

“Júnior”, em que aparecia como “Texas Kid”. De 1971 a 1983, foi publicado pela Editora
Vechi; entre 1983 e 1986, pela Rio Gráfica Editora; de 1987 a 1998, pela Editora Globo; e
desde 1999, pela Mythos Editora (JUNIOR, 2002).
Tex, desde o início, foi um grande sucesso comercial na Itália, onde é considerado
uma “instituição nacional”. E foi com esse personagem que G. L. Bonelli consolidou a
Editora Bonelli (FREDIANI, 2002). Sergio Bonelli (1932-

), filho de G. L. Bonelli, foi,

além de editor, roteirista e criador dos personagens Zagor e Mister No. Sergio Bonelli,
entretanto, em suas atividades como roteirista, irá utilizar o pseudônimo de Guido Nollita:
Não queria usar o nome de meu pai, pois ele já era famoso como roteirista,
e eu era editor. Então, achei que, se usasse o nome Bonelli, todo mundo
iria pensar que Zagor fosse do meu pai, e ele poderia ficar chateado. Daí,
abri uma lista telefônica, peguei um pedaço de um nome, um pedaço de
outro, e montei o meu (BONELLI, p. 09).

Sergio Bonelli também foi um viajante, tendo preferência pelo Brasil
(principalmente a região amazônica) e África (principalmente o Saara) como locais para
suas viagens. Bonelli foi, ao longo de sua vida, um “globe-trotter sem fronteiras”
(CONTRO, 2013, p. 5). Foi a partir dessa experiência in loco que ele criou Mister No, cujas
aventuras teriam a floresta amazônica brasileira como seu principal cenário. Neste texto,
analisamos como esse roteirista “globe-ttrotter” italiano representa o indígena brasileiro nas
histórias em quadrinhos de Mister No.
Em depoimento dado ao jornalista Gianmaria Contro, o cientista e escritor Luigi
Boitani, companheiro de viagem de Sérgio Bonelli, afirma que:
A ligação de Sergio com a Amazônia é difícil de explicar em poucas
palavras, pensando bem, ele mesmo nunca esclareceu isso a fundo, a não
ser pela epopeia do seu Mister No. A natureza profunda dessa ligação é
um pequeno mistério, oculto no coração da discrição natural que
mencionei antes. Apesar disso, pode-se tentar descobri-la por intuição,
tentar deduzir de poucos mas essenciais dados objetivos. Como eu dizia, a
curiosidade era o combustível que alimentava o nosso motor interior no
curso daquelas viagens, e a Amazônia, colocada ao lado dessa gasolina
psicológica, era como um palito de fósforo aceso. Naquela selva deve-se
ficar sempre alerta, não há um passo, uma curva, uma cena que não revele
algo de surpreendente: a incrível variedade de formas de vida, assim como
de tipos humanos que a povoam (missionários, comerciantes, índios, mas
também debandados de várias nacionalidades, cada um com o eu passado
inconfessável e com suas próprias aventuras rocambolescas), tudo

compõe um quadro com cores fortes, um conjunto de emoções primordiais
e impossíveis de definir com palavras que, para uma imaginação fértil
como a de Sergio Bonelli, não tinha como não produzir um efeito
arrasador (CONTRO, 2013, pp. 9-10).

No mesmo depoimento, Luigi Boitani confirma “a existência do maluco piloto
amazônico Boris Kaminsky” que “voava sobre o manto verde da floresta com um pequeno
bimotor” (CONTRO, 2013, p. 09). É possível que esse piloto tenha servido como inspiração
para Sergio Bonelli criar Mister No. Na figura 01, podemos observar Sergio Bonelli na
Amazônia em três momentos diferentes.

Figura 01: Sergio Bonelli na Amazônia. Na primeira imagem Sergio Bonelli em uma aldeia ianomâmi do Alto
Orinoco; na segunda imagem observa duas mulheres ianomâmis pintando o rosto e na terceira imagem Bonelli
em uma viagem de canoa no Rio Negro. Fonte: Reprodução a partir do Especial Sergio Bonelli (2013). ©
Mythos Editora e Sergio Bonelli Editore. Todos os direitos reservados

Sergio Bonelli tinha preferência por escrever Mister No justamente por suas
aventuras ocorrerem na Amazônia: “Escrever Mister No é muito mais gostoso, já que as
histórias se passam na Amazônia e tenho que pesquisar. Não quero dar informações erradas.
Estudo como se estivesse indo à escola” (BONELLI, 09 ). Inclusive nas edições de Mister
No, publicadas no Brasil pela Editora Record, havia uma coluna extra intitulada “Inferno
Verde: Homens e Animais da Amazônia” (Figura 01), que, sob a supervisão de Sergio
Bonelli, trazia informações referentes à Amazônia brasileira, incluindo os povos indígenas
que habitam essa região.

Figura 02: Seção “Inferno Verde: Homens e Animais da Amazônia” Mister No 04 (Editora Record). Fonte:
Reprodução. © Editora Record e Sergio Bonelli Editore. Todos os direitos reservados.

O personagem Mister No (Figura 03) é um ex-militar norte americano que decide se
tornar guia turístico na Amazônia. A edição número 01de Mister No (Editora Record)
inicia-se com um agente turístico tentando vender uma viagem para o Brasil, que informa
aos possíveis turistas, para incentivá-los na compra, que um cliente seu já foi para a região
amazônica. O agente turístico descreve este cliente como “um cara tão difícil de contentar,
tão ranhento que tem o apelido de Mister No!” (p. 8), pois não gosta de nada “isto não,
aquilo não, nada estava bom para ele” (p. 9). Por fim, o dono da agência turística revela um
bilhete em que Mister No escreve que está contente na região amazônica. E assim iniciamse as histórias de Mister No.
A última história de Mister No, “Uma Nova Vida”1, termina com o mesmo agente
turístico lendo uma carta de Mister No para possíveis turistas, já em 1970. É nesse espaço
de tempo que transcorre a maioria das histórias de Mister No. Mas, o personagem, por
vezes, tem histórias passadas na Segunda Guerra Mundial e, “em tramas escritas por outros

1

História publicada em Mister No nº 379 (Itália, dezembro de 2006), e no Brasil no Especial Sergio Bonelli
(Mythos Editora) em 2013, pp. 197-280.

autores, um Mister No mais que setentão havia festejado o Ano Novo de 2000 e, sessentão,
havia aparecido em histórias de Martin Mystére” (SCHNEIDER, 2013, p. 196).

Figura 03: Representação gráfica de Mister No por Ferri (Mister No 01 - Editora Record).
Reprodução. © Editora Record e Sergio Bonelli Editore. Todos os direitos reservados

Fonte:

Na apresentação sem autoria “Um certo Jerry Drake, vulgo Mister No” (Mister No
nº 09 – Editora Mythos), temos uma descrição do personagem:

Seu nome verdadeiro é Jerry (Jerome) Drake, um nome bastante anônimo
e comum. Só que Jerry não é um homem tão normal. É um rebelde, é –
para usar um termo “da moda” – um anti-herói. Um sujeito que sempre diz
não. Um mister no, um Senhor Não. Disse não à violência organizada da
sociedade, depois de ter vivido por um bom tempo numa Nova York cheia
de gangsteres e traficantes. Disse não aos (ainda atuais) falsos mitos do
Século XX, como o dinheiro e o sucesso. Disse não as comodidades e ao
bem-estar. E, um belo dia, se mandou. Como muita gente sonha em fazer,
largou tudo e se refugiou no Brasil, em Manaus... Aqui, Mister No ganha a
vida fazendo com que os poucos turistas sintam a embriagues de voar em
seu calhambeque Piper (p. 03).

Em geral, as histórias do personagem se passam na floresta amazônica, mas também
ocorrem em outras regiões e países: podemos ver Mister No em uma aventura no Pantanal
(números 01, 02, 03 e 04 da Editora Mythos); nas Filipinas combatendo os japoneses na
Batalha de Bataan (Mister No números 09 e 10 da Editora Mythos); em Machu Picchu
(Mister No números 13 e 14 da Editora Mythos); na Itália, durante a Segunda Guerra
Mundial (Mister No números 15 e 16 da

Editora Mythos); na Antártica (Mister No

números 19 e 20 da Editora Mythos); no Caribe (Mister No números 22 e 23 da Editora
Mythos); no sertão nordestino (Mister No número 02 da Editora Record), entre outras
localidades e países – inclusive na África.

A PUBLICAÇÃO DE “MISTER NO” NO BRASIL
De acordo com informações do site especializado em quadrinhos Bonelli no Brasil –
Texbr2, “Mister No” foi publicado, primeiramente, entre 1975 e 1976, pela Editora Noblet,
tendo ao todo oito edições. A editora relançou a edição em 1982. Neste caso, como
observamos na tabela 01, tivemos duas séries da mesma editora, repetindo as mesmas
histórias. Essas oito edições da Editora Noblet seriam o equivalente às quatro primeiras
edições da Editora Record.
Tabela 01: Edições de “Mister No” pela Noblet.
Número

História

1ª Série

01
02
03
04
05
06
07
08

Mister No
O azar infernal
Dia de azar
Os novos cangaceiros
Traição
A lei de Talião
O velho criminoso
Os negros do bosque

1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976

Número de
páginas
100
100
100
100
100
100
100
100

2ª Série
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982

Número
de páginas
84
84
84
84
84
84
84
84

Fonte dos dados utilizados para elaboração da tabela: Site Guia dos Quadrinhos. Disponível em:
http://www.guiadosquadrinhos.com/capas/mister-no/mi079100. Acesso em: 20/05/2015.

2

Portal TexBr - http://texbr.com/misterno/. Acesso em: 20/05/2015.

“Mister No” voltaria às bancas brasileiras em 1990 pela Editora Record, que
também lançou, na mesma época, outras séries de “fumettis” da Editora Bonelli, como
Zagor (uma mistura de aventureiro e super-herói, ambientado na primeira metade do século
XIX, na primeira grande onda de expansão americana para o oeste); e Martin Mystére – o
detetive do impossível (um arqueólogo que busca desvendar mistérios de civilizações
desaparecidas ao lado de sua namorada e de um homem de neandertal).
As primeiras quatro edições são republicações das histórias anteriormente
publicadas pela Noblet, agora publicadas em tamanho italiano (16,5 x 8 cm). A edição da
Record publicava sempre histórias completas, tendo assim números de páginas irregulares.
Ao todo foram publicadas vinte edições entre 1990 e 1992 – Tabela 02.
Tabela 02: Edições de Mister No pela editora Record.
Edição
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

História
Mister No
Amazônia
O Último Cangaceiro
O homem da Guiana
Os piratas do rio
Tango Martinez
Rio Negro
O templo dos Maias
Jogo sujo
Agente secreto Zeta 3
Operação Posêidon
O grande golpe
Destino: Haiti
A ilha da magia
Atlântico
A fúria amarela
Alguém viu Carlos
Gomez?
A cidade misteriosa
Bandoleros
Tsantzas
Os
caçadores
de
cabeças

Argumento

Arte

Guido Nolitta
Guido Nolitta
Guido Nolitta
Guido Nolitta
Guido Nolitta
Guido Nolitta
Guido Nolitta
Guido Nolitta
Guido Nolitta
Guido Nolitta
Guido Nolitta
Guido Nolitta
Guido Nolitta
Guido Nolitta
Guido Nolitta
Guido Nolitta
Guido Nolitta

Ferri
Donatelli
F. Bignotti
Roberto Diso
Franco Bignotti
Franco Bignotti
Roberto Diso
Roberto Diso
Franco Donatelli
Franco Bignotti
Franco Bignotti
Franco Donatelli
Franco Bignotti
Franco Bignotti
Roberto Diso
Roberto Diso
Franco Bignotti

Guido Nolitta
Guido Nolitta
Guido Nolitta
Guido Nolitta

Vincenzo Monti
Franco Bignotti
Roberto Diso
Roberto Diso

Ano de
Publicação

Número
de
páginas

1990

232

1990
1990
1990
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1992

268
184
314
172
172
172
136
148
160
172
112
124
148
136

1992

196

1992
1992
1992

136
136
124

1992

124

Fonte dos dados para confecção da tabela: Coleção particular do autor e Site Guia dos Quadrinhos. Disponível
em: http://www.guiadosquadrinhos.com/capas/mister-no/mi079100. Acesso em: 20/05/2015.

Em 2002, “Mister No” voltaria a ser publicado no Brasil pela Editora Mythos.
Devido ao sucesso do cowboy italiano, a Editora Mythos procurou publicar outros
personagens como Mister No, Martin Mytére, Dylan Dog, Mágico Vento, Zagor e Júlia.
Destes, apenas Zagor e Júlia ainda são publicados, Mágico Vento teve todas as edições
publicadas e os outros foram encerrados, Mister No teve ao todo 24 edições publicadas (Ver
Tabela 03).

Tabela 03: Edições de Mister No pela Editora Mythos.
Edição
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

História

Argumento

Desenho

Desafio no Pantanal

Guido Nolitta

Coureiros!

Guido Nolitta

Vaqueiros!

Guido Nolitta

O Espectro do Rio
Cuiabá
O Deus Jaguar
A
Garra
Ensanguentada
Eldorado

Guido Nolitta

A Feiticeira dos Andes

Alfredo Castelli

Mister No vai à Guerra
Aquela Maldita Ponte
Asfalto de Sangue
Terra Cruel

Guido Nolitta
Guido Nolitta
Alfredo Castelli
Alfredo Castelli

Terror em Machu
Picchu
A Torre Maldita
Ataque Suicida
O Demônio Etrusco
Ananga!
O Espírito do Mal
Inferno no Gelo
Terror na Neve
Alien

Alfredo Castelli

Vincenzo Monti e Luigi
Merati
Vincenzo Monti e Luigi
Merati
R. Diso
R. Diso
Vincenzo Monti
Vincenzo Monti e B.
Marraffa
B. Marraffa

Alfredo Castelli
Guido Nolitta
Guido Nolitta
T. Sclavi
T. Sclavi
E. Missalgia
E. Missalgia
T. Sclavi

B. Marraffa
R. Diso
R. Diso
F. Civitelli
F. Civitelli
F. Civitelli e V. Monti
F. Civitelli e V. Monti
F. Civitelli

Guido Nolitta
Guido Nolitta
Alfredo Castelli

Irmãos
Stefano
Domenico Di Vitto.
Irmãos
Stefano
Domenico Di Vitto.
Irmãos Stefano e
Domenico Di Vitto.
Irmãos Stefano e
Domenico Di Vitto.
F. Bignotti
F. Bignotti

e
e

Ano de
Publicação

Número
de
páginas

2002

108

2002

108

2002

108

2002

108

2002

100

2002

100

2003

100

2003

100

2003
2003
2003

116
116
84

2003

84

2003

116

2003
2003
2003
2003
2003
2004
2004
2004

116
132
132
100
100
100
100
100

22

23
24

Alien (conclusão)
Pp. 04-19.
O Abismo do Diabo
Pp. 20-98.
A Ilha Flutuante
Pp. 04-38
O Fantasma da Ópera
Pp. 39-98
A Passagem Secreta

T. Sclavi

F. Civitelli

Alfredo Castelli

F. Bignotti

Alfredo Castelli

F. Bignotti

T. Sclavi

R. Diso

T. Sclavi

R. Diso

2004

100

2004

100

2004

100

Fonte dos dados para confecção da tabela: Coleção particular do autor.

Na história das publicações de “Mister No” no Brasil, além das edições regulares, o
personagem teve histórias publicadas em oito revistas especiais (Ver tabela 04). Em 1993,
a Editora Globo, então detentora dos direitos da publicação de Tex no Brasil, publicou o
álbum Fumetti – O Melhor dos Quadrinhos Italianos; reunindo histórias de diversos
personagens bonellianos: Tex, Martin Mystére, Dylan Dog, Nick Raider, Nathan Never e
Mister No.
Já em 2005, a Mythos Editora lançou uma coleção de seis edições da revista Tex e
os Aventureiros, reunindo os personagens da Editora Bonelli: Tex, Martin Mystére, Dylan
Dog, Nick Raider, Nathan Never, Zagor e Mister No. A publicação, com média entre 260 e
290 páginas, dependendo da edição, não sobreviveu para além do número seis, mesmo
tendo como carro chefe o personagem Tex, cujas vendagens são significativas no Brasil.
Em 2013, a fim de prestar homenagem ao falecimento de Sergio Bonelli “Guido
Nolitta”, ocorrida em 26 de setembro de 2011, aos 79 anos, a Mythos Editora lançou o
álbum Especial Sergio Bonelli, reunindo histórias escritas pelo roteirista e editor
homônimo. Esse álbum traz a história “Uma Nova Vida” – última história do personagem,
antes do encerramento definitivo da série na Itália, escrita pelo seu criador Sergio Bonelli.
Essa edição traz também o personagem satírico Mister Bo, criação de Sergio
Bonelli, de acordo com Júlio Schneider, no texto “Editor, Autor, Viajante” na segunda e
terceira capa do Especial Sergio Bonelli (Mythos Editora, 2013):
De vez em quando também nasciam sugestões autoirônicas,
principalmente no início da década de 1970, quando Bonelli se via diante
de uma Amazônia em rápida expansão, cheia de brancos que se
misturavam aos índios, além de comerciantes espertalhões e turistas de
final de semana. E começou a elaborar sátiras de uma página só,

chamando seu outro personagem de Mister Bo e com o detalhe de todas
as páginas terminarem com um balão de susto: Glup!

O Especial Sergio Bonelli traz sete histórias de Mister Bo, todas de uma página,
escritas por Guido Nolitta e desenhadas por Fabio Celoni, e uma última história escrita e
desenhada por Celoni como homenagem há Sergio Bonelli. Nesta história, os leitores se
despedem de Mister Bo “Sergio Bonelli”, que parte para sua última viagem.

Tabela 04: Edições de Mister No – Revistas Mix.
Título da Revista

História

FUMETTI – O
Melhor
dos
Quadrinhos
Italianos.
Tex
e
os
Aventureiros 01
Tex
e
os
Aventureiros 02
Tex
e
os
Aventureiros 03
Tex
e
os
Aventureiros 04
Tex
e
os
Aventureiros 05
Tex
e
os
Aventureiros 06
Especial Sergio
Bonelli

Amazônia
Amour.

Argumento

–

Mon Guido
Nolitta

A Porta Negra
A Ferrovia do Diabo
Um Mundo Perdido
Garimpeiros!
O Turista Apressado
Jívaros
Matar ou Morrer
Aventura no Trem
Uma Nova Vida

Guido
Nolitta
Guido
Nolitta
Guido
Nolitta
Guido
Nolitta
Guido
Nolitta
Guido
Nolitta

Desenh
o

Ano de Páginas
Publicaç
ão
Roberto 1993
29-44
Diso

Roberto
Diso
Roberto
Diso
Roberto
Diso
Roberto
Diso
Roberto
Diso
Roberto
Diso

2005

212-219

2005

59-66

2005

106-249

2005

138-153
154
233-240

2005
2006

185-210
253-260
197-280

Guido
Roberto 2013
Nolitta
Diso
Fonte dos dados para confecção da tabela: Coleção Particular do autor; Site Guia dos Quadrinhos.
Disponível em: http://www.guiadosquadrinhos.com/capas/mister-no/mi079100. Acesso em:
20/05/2015; Portal TexBr - http://texbr.com/misterno/. Acesso em: 20/05/2015.

A REPRESENTAÇÃO DO ÍNDIO EM MISTER NO
Neste trabalho, a fim de pensar a representação do índio nas histórias em quadrinhos
de Mister No, recorreremos à noção de fricção interétnica proposta pelo antropólogo
Roberto Cardoso de Oliveira (1996). Essa noção é sugerida por Oliveira como uma forma

de compreender “a dinâmica das relações entre povos de etnias distintas, inseridos em uma
situação determinada: a de contato” (1996, p. 33).
É justamente esta situação específica, o contato, que está presente nos quadrinhos de
Mister No. Nessas HQs, o roteirista Sergio Bonelli “Guido Nolitta” escreve histórias em
que a situação de contato entre grupos tribais (os índios) e uma sociedade nacional (a
sociedade brasileira) é a tônica, portanto uma descrição ficcional da fricção interétnica.
Roberto Cardoso de Oliveira defini a noção de fricção interétnica como:

O contato entre grupos tribais e segmentos da sociedade brasileira,
caracterizados por seus aspectos competitivos e, no mais das vezes,
conflituosos, assumindo esse contato muitas vezes proporções “totais”,
isto é, envolvendo toda a conduta tribal e não-tribal que passa a ser
moldada pela situação de fricção interétnica”... De conformidade com a
natureza socioeconômica das frentes de expansão da sociedade brasileira,
as situações de fricção apresentarão aspectos específicos (p. 174).

Na história dupla “Asfalto de Sangue” e “Terra Cruel” (Mister No nº 11 e 12,
Editora Mythos, respectivamente), temos uma situação de fricção interétnica quando uma
empresa pretende construir uma estrada cruzando a floresta amazônica de Belém, no Pará,
até Rio Branco, no Acre – uma clara crítica à construção da Transamazônica durante o
regime militar. Apesar dessa história, em específico, ser escrita por Castelli e não por
Sergio Bonelli, ela foi baseada, segundo informações na página quatro de Mister No nº 11,
em relatos de Sergio Bonelli, que, na década de 80, realmente fez o percurso da
transamazônica.
Na história, Mister No é contratado como piloto para trazer mantimentos e
equipamentos de Belém para o canteiro de obras experimental. Entretanto, duas etnias
indígenas habitam a região: Araras e Apinaytes – cujas terras são invadidas sem maiores
preocupações por parte dos administradores da estrada. Apenas Mister No e o engenheiro
chefe do projeto estão dispostos a proteger os índios.
O relacionamento entre operários e indígenas transcorre sem incidentes até o
momento em que os operários desviam um rio para passar a estrada, o que leva à destruição
de algumas aldeias e das plantações dos indígenas. Tal situação ocasiona um conflito entre

os operários e os indígenas. O conflito acaba em genocídio devido ao envenenamento da
comida distribuída aos índios (Figura 04).

Figura 04: Capa de Mister No 12. Fonte: Reprodução. © Mythos Editora e Sergio Bonelli Editore.
Todos os direitos reservados.

O mesmo tipo de relação de fricção interétnica já está presente nas primeiras duas
histórias de Mister No, escritas por Sergio Bonelli – a homônima Mister No e Amazônia
(Mister No nº1, Editora Record). Em ambas as histórias, o contato da sociedade nacional
brasileira com os povos tribais (indígenas) gera conflitos. Bonelli inclusive destaca a
existência de indígenas ainda não contatados e que, portanto, não estão sujeitos a relações
de fricção interétnica.
Escrevendo sobre os Tükúna, Roberto Cardoso de Oliveira (1996) destaca a
existência de uma ordem tribal própria das comunidades indígenas, como os clãs –
inclusive, salienta o antropólogo que “os clãs são reconhecidos por um nome técnico, geral
a todos eles, que é kï’a, no idioma Tükúna. Em português, os índios traduzem-no por nação,
o que demostra a consciência que eles têm do clã como unidade significativa no sistema
social tribal” (OLIVEIRA, 1996, p. 95).

Outro ponto importante do resultado da fricção interétnica entre uma sociedade
nacional e sociedades tribais é o da descaracterização progressiva das últimas, conforme são
“integradas às economias regionais” (OLIVEIRA, 1996, p. 177). Temos um exemplo dessa
descaracterização na saga, escrita em quatro partes, em que Mister No se aventura pelo
Pantanal (Mister No, nº 01, 02, 03 e 04 - Editora Mythos). Nessa saga, o índio Naro, tendo
sua tribo integrada à sociedade brasileira, passa a viver de guia turístico e tem, na
macumba, sua religião (Figura 05). O fato de Naro ser adepto de uma prática religiosa
sincrética já é resultado dessa integração na sociedade nacional.

Figura 05: O índio Naro – adepto da Macumba – pedindo proteção para o Caboclo Sete Flechas.
Reprodução. Mister No 04. © Mythos Editora e Sergio Bonelli Editore. Todos os direitos
reservados.

A integração do indígena na sociedade nacional ocorre nas histórias de Mister No de
forma com que o personagem sempre se indigne com o fato do brancos em geral terem
pouca, ou nenhuma, preocupação com o destino dos povos tribais. Perspectiva esta já
colocada por Roberto Cardoso de Oliveira (1996), ao salientar que, em países como Estados
Unidos e Brasil:
Em virtude de os índios constituírem minorias, pouco peso têm elas na
estrutura político-econômica global, fato que tende a tornar a relação
índio-branco destituída de qualquer aspecto crucial para o branco; e como
consequência, o problema indígena não chega a comover a consciência
nacional (p. 38).

Na história Alien (Mister No nº 21, Mythos Editora), em que um primeiro protótipo
de nave espacial russa cai na floresta amazônica brasileira, os brancos envolvidos na
história logo entram em conflito com os indígenas. Nesse caso, a HQ tem o potencial de
revelar a tensão do contato em uma área de fricção interétnica (Figura 06).
Nesse tipo de contato, como retratado nas aventuras de Mister No, os indígenas
acabam sendo destruídos pela superioridade da tecnologia bélica dos brancos. Como ocorre
nos quadrinhos, Roberto Cardoso de Oliveira (1996) afirma que:
No processo de expansão da sociedade brasileira sobre territórios tribais,
resultando na destruição dos indígenas (depopulação, desorganização
tribal, desagregação e dispersão das populações tribais etc.); a
sobrevivência de algumas sociedades tribais, se bem que
descaracterizadas, não é suficiente para esconder o sentido destruidor do
contato (p. 47).

Figura 06: Confronto entre índios e brancos. Mister No 21 (Editora Mythos). Reprodução. ©
Mythos Editora e Sergio Bonelli Editore. Todos os direitos reservados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tomando como referência conceitual a ideia de fricção interétnica desenvolvida
pelo antropólogo Roberto Cardoso de Oliveira (1996), neste trabalho pudemos identificar
que o viajante, editor e roteirista italiano Sergio Bonelli conseguiu retratar, ao longo da
série de quadrinhos de aventura Mister No, criada e desenvolvida por ele (e, por vezes, por
outros roteiristas e diversos desenhistas), uma representação do índio brasileiro em situação
de contato.
Histórias em quadrinhos como Mister No acabam por colocar em evidência para o
leitor as condições desiguais em que ocorreu e ocorre o contato entre sociedades tribais e
sociedades nacionais. Esse contato acaba sendo desproporcionalmente desvantajoso para as
sociedades tribais, que tem sua ordem tribal desestruturada ao serem integradas na ordem
nacional (OLIVEIRA, 1996).
Podemos, então, encerrar este trabalho chamando a atenção para a contribuição que
viajantes artistas (a exemplo do escultor Rodolfo Bernardelli ou do pintor Jean-Baptiste
Debret, ou, no caso deste trabalho, do roteirista italiano Sergio Bonelli) podem proporcionar
a partir da representação que postulam do índio e suas relações com a sociedade nacional
brasileira. No caso da HQ Mister No, uma representação antropologicamente coerente.
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