
 
 

 

  

REPRESENTAÇÕES DO PERSONAGEM CONAN NA REVISTA EM 

QUADRINHOS, "THE SAVAGE SWORD OF CONAN". 

 

RESUMO 

 
O texano Robert Howard criou na década de 1930 um ícone da cultura popular: Conan, o Bárbaro. 

O personagem, originário da literatura pulp obteve sucesso imediato, seus contos sendo 

constantemente editados e reescritos em pastiches literários de artistas imitadores. Na década de 

1970 o personagem foi quadrinizado pela empresa estadunidense, Marvel Comics, de acordo com o 

contexto histórico da época, os interesses corporativos da empresa, as convenções do suporte 

midiático "história em quadrinhos", bem como o gosto do argumentista Roy Thomas e dos artistas 

Barry Windsor-Smith e John Buscema. As representações do personagem na revista "The Savage 

Sword of Conan" em alguns aspectos diferem da forma como Conan foi abordado na literatura, 

sendo esse o tema do artigo. As tramas originais do bárbaro representavam um homem complexo e 

multidimensional, um bárbaro errante a perambular pelo mundo civilizado de uma era ficcional, 

entrando em conflito com os preceitos das civilizações representadas nos contos. Nos quadrinhos, 

Conan se torna um agente da liberdade individual escapista, quase que a expressão das lutas 

cotidianas de uma juventude rebelde contra as amarras da sociedade vigente. Assim, se os contos 

literários representaram o personagem em meio ao dilema de uma barbárie selvagem e belicosa 

versus uma civilização corrupta, quase que um espelho dos temores dos homens da Grande 

Depressão do período, os quadrinhos expressam um personagem menos multidimensional, agora um 

agente da luta da liberdade diante de perigos e desafios fantásticos, na esteira do gênero da "Espada 

e Feitiçaria". 
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O CONAN DA LITERATURA PULP 
 

O personagem Conan, o Bárbaro foi criado pelo escritor texano Robert Erwing 

Howard, sendo publicado pela primeira vez em forma de conto na revista Weird Tales, no 

ano de 1932. Tratava-se de uma típica publicação do que se convencionou denominar de 

literatura pulp, nome dado a contos populares pulicados em revistas de baixo custo e de 

péssima qualidade gráfica, produzidas a partir de polpa de papel (KNOWLES, 2008, p. 

114).  

Conan era apenas mais um dos personagens criados por Howard em revistas dessa 

natureza, publicações contendo narrativas de fantasia, terror, westerns e suspense policial. 

(KNOWLES, 2008, 115). Com Conan, Howard consolidou um gênero literário bastante 

envolvente conhecido como “Espada e Feitiçaria” (Sword and Sorcery), gênero que aos 

poucos se cristalizou nas mais variadas mídias dos séculos XX e XXI, das histórias em 

quadrinhos ao cinema, dos games virtuais aos jogos de RPG (Rolling Player Games).  



 
 

 

  

Este gênero deve muito a Howard e a seu principal personagem, Conan, apresentado 

originalmente no conto, “The Phoenix on the Sword”. Com as narrativas do bárbaro, 

publicadas ao longo dos quatros anos seguintes, Howard não criou somente um personagem 

isolado, mas todo um ambiente mítico-histórico denominado por ele de “Era Hiboriana”, 

um mundo de fantasia que amparou as mais variadas criações ficcionais da cultura popular 

contemporânea, tais como a Terra Média, apresentada na obra, “The Lord of the Rings”, de 

J. R.R. Tolkien ou mesmo os diversos mundos fictícios de RPG da linha, Dungeons and 

Dragons (GRANT, 1976). 

Antes de cometer suicídio no ano de 1936, Howard publicou dezessete contos sobre 

Conan, muitos dos quais republicados constantemente ao longo das décadas seguintes. 

Pode-se dizer que o bárbaro e seu mundo serviram de modelo para muito do que foi 

produzido e difundido sobre o gênero de fantasia a partir de então, demonstrando a 

importância do personagem na cultura popular e na indústria cultural midiática, ainda que 

as representações sobre Conan tenham mudado sobremaneira ao longo do tempo 

(HOFFMAN, 1976, p. 77 apud HERRON, 1984).  

O que torna o personagem destacado nos contos literários originais são os constantes 

posicionamentos em torno da barbárie enquanto um estágio natural e necessário do homem 

e das sociedades humanas, um tema, aliás, muito estudado entre especialistas do corpus 

howardiano. Um dos mais recomendados livros sobre o assunto denomina-se “The Dark 

Barabarian”, do crítico Don Herron, de 1984. Trata-se de uma das mais completas análises 

dos contos literários de Howard, enfatizando diversos aspectos temáticos inscritos nos 

mesmos. Herron foi um dos primeiros a compreender a defesa do texano acerca do estágio 

da barbárie enquanto contraposição necessária à corrupção da civilização (HERRON, 

1984).  

Segundo ele, Howard era um crítico severo da sociedade estadunidense, o defensor 

do modo de vida das tribos e nações indígenas norte-americanas. Com seu estudo, ele 

referendou a tese de outro especialista do corpus howardiano, Paul Spencer (1943), para 

quem Howard procurou demonstrar a hipocrisia da civilização estadunidense durante a 

conquista do oeste do século XIX. Conan seria um arquétipo do selvagem, uma espécie de 

homem de fronteira em sua Era Hiboriana, advindo de uma cultura tribal a demarcar sua 



 
 

 

  

posição de antagonista frente às corruptas civilizações existentes de seu mundo ficcional, 

representando a vitória simbólica da barbárie sobre a civilização (SPENCER, 1943, p. 44- 

89). 

Uma publicação recente assinada por Afrânio Willian Tegão (2014, p. 149 – 178) 

destaca o tema da civilização versus barbárie nas narrativas literárias howardianas. Segundo 

consta, Howard não nutria uma visão idealizada do estágio da barbárie, ou seja, qualquer 

ideia de que indivíduo egresso de um povo tribal, histórico ou ficcional, representava o 

“bom selvagem” de Rousseau. Para Howard, o típico bárbaro seria um indivíduo brutal e 

selvagem, situando-se entre a astúcia do sobrevivente hobbessiano e a honradez do 

indivíduo oriundo da cultura tribal, desconfiando da índole dos civilizados. Para referendar 

essa visão, Tegão se utiliza de um enunciado do próprio Howard em uma de suas cartas 

direcionadas ao amigo, H.P. Lovecraft, outro renomado escritor pulp dos anos 1930. 

Vejamos: 

 

“Não tenho uma visão idílica do bárbaro – até onde pude aprender, trata-se de uma 

condição sombria, sangrenta, feroz, impiedosa. Não tenho paciência para a 

representação de um bárbaro de qualquer raça como uma criança cheia de 

dignidade, feita à imagem de Deus na natureza, dotada de uma estranha sabedoria e 

falando frases sonoras e bem enunciadas” (Citado por LOUINET apud TEGÂO, 

2014, p. 157). 
 

Se observarmos alguns enunciados extraídos dos próprios contos literários sobre 

Conan, observaremos momentos marcantes em que o personagem não compreende as 

atitudes dos civilizados. Um enunciado famoso do conto, “A Torre do Elefante” expressa 

essa desconfiança, quando o narrador sugere que “para Conan, os homens civilizados 

seriam mais mal educados que os homens selvagens, porque sabiam que poderiam ser 

grosseiros e não ter o crânio despedaçado” (Citado por LOUINET, 2006, p. 98). Em 

outras palavras, o bárbaro howardiano era brutal, mas verdadeiro em seu modo de ser, o que 

pode ser observado em tantos outros enunciados. 

Segundo os cânones da Era Hiboriana, Conan originara-se entre os fictícios 

cimérios, um povo tribal com uma cultura semelhante aos bretões da Grã-Bretanha pré-

romana, suas aventuras se passando em territórios civilizados, reinos e culturas não muito 



 
 

 

  

distantes dos modelos encontrados nos livros de história sobre a Antiguidade e a Idade 

Média (SPRAGUE DE CAMP, 1980).  

O bárbaro fora apresentado originalmente em contos de narrativas descontinuas, 

tratando-se de um homem taciturno, instintivo, até melancólico em alguns momentos, 

quando não ambivalente em seu hedonismo na busca por aventuras, mulheres, riquezas 

materiais e algum reino civilizado pra governar, apesar de seguir um código de honra muito 

pessoal que o diferenciava sobremaneira dos homens civilizados, normalmente 

representados como essencialmente corruptos e ávidos pelo poder (LOUINET, 2006). 

Como bem acentuado por outro especialista, Dale Ripkke (2004), Conan possuía as 

mais variadas faces em cada um dos contos originais, aparecendo como um ladrão solitário, 

um saqueador, um pirata ganancioso, um resoluto e honrado capitão de navio, quando não o 

líder de algum grupo de mercenários do deserto até se tornar, ao final de sua trajetória 

pessoal, o rei usurpador do importante reino da Aquilônia, o que ratifica a conclusão acerca 

da barbárie vitoriosa sobre a civilização (VAN RISE, 1997). 

Existem dois aspectos que referendam a apologia howardiana sobre o necessário 

estágio da barbárie frente à corrupção da civilização. Um deles vincula-se ao sentimento de 

impotência de Howard em relação à depressão econômica da década de 1930, sentimento 

baseado na crença de que a dita “civilização ocidental liberal” estaria em “decadência” 

(LORD, 1977). Outro aspecto vincula-se ao sentimento de alteridade de Howard em relação 

aos demais cidadãos do município texano de Cross Plain, onde viveu e morreu. Seguindo as 

palavras de Renato Amado Peixoto, “através das narrativas de Conan seria possível 

conhecer as aspirações e influências de Howard em dado contexto, uma identidade pessoal 

em constante contraposição à moral vigente da pequena sociedade moralista e repressora 

do Texas” (PEIXOTO, 2007, p. 419). 

É preciso destacar que Howard era constantemente acusado pelos cidadãos da 

localidade texana de antissocial e anormal, o que pode ser explicado em função de suas 

excentricidades pessoais, tais como de se vestir como índio para as compras semanais, além 

do fato de ser um crítico severo do comportamento da elite social do município, como se a 

mesma representasse a hipocrisia da sociedade sulista dos EUA de sua época (LORD, 1977, 

p. 55).  



 
 

 

  

Existe também um ponto bastante peculiar a ser destacado, o fato de Howard ser 

descendente de irlandeses por parte de mãe, levando-o a uma idealização dos povos tribais 

da Grande Bretanha (bretões, pictos e escotos), o que se comprova pelas narrativas do 

bárbaro cimério e de outro personagem criado pelo texano, “Bran Mak Morn”, um rei picto 

que enfrentava o Império Romano.  

O que se depreende de todas essas considerações é que o sujeito errante, musculoso 

e belicoso das representações mais atuais sobre Conan, principalmente aquele do cinema 

hollywoodiano que apresentou o astro fisiculturista, Arnold Schwarzenegger, em muito se 

diferem do personagem publicado nos contos literários dos anos 1930, ainda que diversos 

aspectos ainda estejam presentes (VAN HISE, 1997, p. 3-22). Até mesmo a representação 

visual do personagem, tal como aparece nas capas da revista Weird Tales não condiz com 

aquela que se cristalizou na cultura midiática, na medida em que a representação atual do 

sujeito musculoso de cabelos compridos muito se deve ao traço do quadrinista Frank 

Frazetta, responsável, nos anos 1960/1970 por diversas ilustrações de capas de livros de 

contos, bem como pela forma como conhecemos o bárbaro nas mais variadas mídias 

(SAMMON, 2007, p. 48). 

É nesse ponto que podemos cotejar as narrativas da literatura howardiana sobre 

Conan com narrativas do personagem nas histórias em quadrinhos, em seus mais diferentes 

contextos históricos e de acordo com as características desse respectivo suporte. Se a 

literatura howardiana apresenta um Conan melancólico e questionador da civilização e do 

próprio homem civilizado, as narrativas do bárbaro nos quadrinhos exploram traços 

diferenciados sobre o personagem, igualmente interessantes em suas especificidades e 

contextos. 

 

O CONAN DAS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS 

 

Veiculado em outras mídias, Conan se tornou um personagem icônico do século 

XX, melhor dizendo, do modelo de todo um gênero de fantasia. A partir de 1970, Conan foi 

quadrinização pela empresa estadunidense, Marvel Comics, quando o conhecido escritor 

Roy Thomas e os ilustradores Barry-Windsor Smith e depois, John Buscema representaram 

o bárbaro em arte sequencial gráfica (HOWE, 2012, p. 123; KNOWLES, 2008, p. 104). 



 
 

 

  

A primeira publicação de Conan em quadrinhos data exatamente de 1970. Trata-se 

de uma revista em cores chamada “Conan, The Barbarian”, voltada em parte para o 

público infanto-juvenil de super-heróis. Sucesso imediato de vendas, a revista trazia novas 

aventuras do cimério entre as civilizações fictícias da Era Hiboriana, muitas dessas 

aventuras sendo completamente originais em relação aos contos literários howardianos 

(SAMMON, 2007, p. 62 - 63).  

Chama a atenção o teor das narrativas de Conan nas primeiras edições da revista. 

Narrativas regadas a batalhas épicas contra exércitos invencíveis, monstros surrealistas ao 

estilo lovecraftiano e feiticeiros malignos, em cenas empolgantes e envolventes com 

recordatórias munidas de verborragia adjetivada que contrastavam com a dinâmica dos 

balões de fala dos personagens, usualmente lacônicos ou de uma belicosidade situada entre 

a crueza da guerra e a rebeldia inerente do espírito juvenil. O traço do quadrinista inglês 

Barry-Windsor Smith concebia um Conan mais ao estilo de Frazetta, ainda que menos 

encorpado e esguio, “muito ágil e com cabelos compridos à moda glam rock” (MAZUR e 

DENNER, data, p. 57).  

 Publicado pela Marvel, Conan passou a fazer parte da indústria cultural 

mainstream, ora representado em sua violência contra alguma civilização decadente, ora 

pasteurizado como um homem rústico e selvagem, muitas vezes parecendo um protagonista 

genérico de narrativas de fantasia em torno do salvamento de donzelas ante as garras de 

monstros, dragões, semideuses e demais criaturas mitológicas (CERASINI e HOFFMAN, 

1987) em uma espécie de mínimo denominador comum que simplificou alguns dos temas 

encontrados nos contos originais. 

Sua quadrinização na empresa estadunidense deve-se a diversos fatores, sendo 

alguns deles bastante pontuais. Um deles relaciona-se ao direcionamento corporativo da 

Marvel, que no final da década de 1960 e início da década seguinte estava ampliando seu 

público leitor e seus preços de capa, envolvendo leitores universitários que cresceram lendo 

quadrinhos de super-heróis no início da década e agora possuíam condições financeiras de 

bancar coleções mensais mais sofisticadas (HOWE, 2013, p. 127).  

Além disso, havia uma nova geração de profissionais tomando conta do mercado de 

quadrinhos mainstream nos EUA, jovens talentosos intelectualizados que igualmente 



 
 

 

  

cresceram lendo quadrinhos da indústria cultural e que agora queriam explorar o universo 

do realismo emocional através de dilemas sociais ou mesmo mediante o cotidiano das lutas 

das minorias pelos direitos civis, tudo isso mesclado ao escapismo lúdico idealizado dos 

quadrinhos mainstream (MORRISON, 2012).  

Muitos desses jovens quadrinistas eram verdadeiros apologistas das grandes editoras 

e de seus icônicos personagens, levando a profissão quase que como um credo de fãs desses 

respectivos personagens. Talentosos quadrinistas do porte do já mencionado Roy Thomas, 

Dennis O’Neil, Chris Claremont, John Byrne, Frank Miller, Jim Starlin dentre outros 

ampliaram os limites dos quadrinhos mainstream, fossem tais publicações de super-heróis 

ou não, em comunhão com a energia cultural dos anos 1970, embebida de autocrítica e 

eminentemente antiautoritária (MORRISON, 2012, p. 175).  

Tais autores e quadrinistas, além de elevar os questionamentos sociais dos 

quadrinhos da indústria mainstream, buscando temas polêmicos como o uso e o tráfico de 

drogas, a violência urbana e doméstica, o racismo, a guerra do Vietnã, o alcoolismo, a 

metalinguagem e o sexismo, igualmente trouxeram aspectos e temas dos quadrinhos de 

terror, fantasia, ficção e de detetives dos anos 1930, muitos dos quais influenciados pela 

própria literatura pulp (KNOWLES, 2008, p. 100 - 104). Conan foi quadrinizado ao lado de 

outros personagens pulps, tais como, “O Sombra”, de Edgar Rice Borroughs, adaptado por 

Len Wein e Michael Kaluta, Doc Savage, de Lester Dent e o próprio Tarzan, que na Marvel 

fora adaptado pelo mesmo Roy Thomas (MAZUR e DENNER, 2015).  

Os quadrinhos da indústria cultura mainstream estavam em um momento de 

complexificação de seus temas e estilos diante das exigências de um público leitor mais 

sofisticado e com maior poder aquisitivo e as primeiras adaptações de Conan não podem ser 

deslocadas desses fatores objetivos. Ainda sim, a revista Conan, The Barabarian era 

bastante leve diante desse movimento com toques realistas regados a violência, suspense e 

terror, não dando conta dessas novas demandas entre os leitores mais velhos.  

As exigências desse público, os interesses corporativos da Marvel em ampliar as 

vendas e o próprio culto de Roy Thomas aos contos originais de Howard levaram-no a se 

unir ao talentoso ilustrador John Buscema em outra publicação sobre Conan, dessa vez em 



 
 

 

  

preto e branco e com um tom mais pesado, muito próximo ao da literatura pulp howardiana 

(SAMONN, 2007, p. 65 – 66).  

Tratava-se do título, Savage Sword of Conan, publicado a partir de 1974, possuindo 

o traço mais marcante do bárbaro nas histórias em quadrinhos, aquele do inigualável 

ilustrador John Buscema (GOIDA e KLEINERT, 2011, p. 73). Buscema tornou-se o 

ilustrador de Conan nos dois títulos mensais da editora, mas na revista em preto e branco 

chegou ao auge criativo, aproveitando-se do jogo de luz e sombras para consolidar um 

Conan mais robusto e viril, quase que uma representação humanoide de um verdadeiro titã 

de bronze, tal como constantemente descrito por Howard nos contos literários. 

A Marvel já tentara adaptar o personagem em narrativas mais adultas em formato 

magazine preto e branco, em uma revista chamada Savage Tales, de 1971 (HARVEY, 

2005), mas foi na publicação de 1974 que Thomas encontrou o tom ideal do personagem 

nos quadrinhos, começando por adaptar os contos originais de Howard, usando, inclusive 

enunciados inteiros extraídos dos contos originais do autor texano. Mesmo quando as 

narrativas eram inovadoras, elas continham o tom howardiano, algumas vezes até mesmo o 

supracitado tema da oposição entre civilização e barbárie.  

O diferencial das narrativas em quadrinhos de Thomas e Buscema vincula-se ao tom 

mais desafiador das tramas em termos de ação e emoção, narrativas mais aventureiras a 

explorar os limites físicos do personagem, muitas delas munidas de valores importantes 

para os jovens rebeldes da geração 1970. Ao ser apropriado e publicado pela indústria 

mainstream, o bárbaro foi deslocado em vários pontos de seus temas originais, muito em 

razão de interesses mercadológicos da Marvel que pressionava autores e criadores das 

narrativas gráficas pelo teor de fantasia mais escapista.  

É preciso, no entanto, muito cuidado para que a análise dos enunciados e narrativas 

sobre Conan nos quadrinhos não se reduza a uma visão hermética e preconceituosa de que 

existe uma relação paralela e estreita entre a indústria cultural que o veiculou e a completa 

alienação dos receptores de bens culturais desses quadrinhos. 

A esse respeito, o filósofo Douglas Kellner soluciona essa armadilha de forma 

eficaz, utilizando-se do termo, cultura da mídia para tratar das produções de diferentes 

naturezas e suportes da indústria cultural, que apesar de sugerir a existência de mecanismos 



 
 

 

  

de massificação para fins de ampliação dos lucros da mesma, também possui aspectos de 

crítica e de ambiguidades narrativas que estariam muito aquém da mera alienação dos 

receptores dos bens culturais (KELLNER, 2001, p. 48 - 49). 

Nestor Garcia Canclini (1998), por sua vez, reitera a existência de uma hibridização 

entre o que se costuma denominar de cultura de massas e cultura popular, sendo a primeira 

consumida por muitos em razão de ecoar visões de mundo em amplos setores da sociedade 

contemporânea. Mesclada ao popular, a cultura de massas midiática se faz entender pelos 

receptores, podendo auxiliar “inclusive na formação crítica dos mesmos, uma visão que se 

distancia da opinião corrente de que tudo o que é voltado para as massas significa 

alienação” (GARCIA CANCLINI, 1998, p. 395). 

As narrativas em quadrinhos onde Conan foi veiculado pela primeira vez fora da 

literatura pulp estão muito longe de representarem conteúdos eminentemente alienantes. 

Mesmo em se tratando de quadrinhos no geral, essa forma de comunicação e de 

manifestação artística está muito longe de ser eminentemente alienante e massificante.   

A esse respeito, o próprio Garcia Canclini (1998) reitera que os quadrinhos são, por 

suas naturezas, artes híbridas entre a figura e a palavra, o significado e o significante, 

enquanto que Pablo de Sanctis (1998) observa os quadrinhos como gêneros artísticos 

mesclados entre textos e imagens gráficas de modo a comunicar e ampliar a cultura. Luiz 

Antonio Cagnin (1995) define os quadrinhos como textos e imagens interdependentes com 

o propósito de comunicar uma mensagem, enquanto Moacy Cirne (1972) os define como 

narrativas gráfico-visuais impulsionadas por sucessivos cortes que agenciam imagens de 

modo a comunicar e igualmente instigar o pensamento. 

Compreender essa relação dupla entre imagem e palavras de modo a uma 

comunicação e a uma forma complexa de expressão artística significa se afastar de qualquer 

visão depreciativa de que a mídia quadrinhos é essencialmente alienante (CIRNE, 2000, p. 

13 - 33) ou mesmo que Conan, por exemplo, se tornou automaticamente um personagem de 

massas em um sentido depreciativo ao ser representado nos quadrinhos mainstream da 

Marvel, como se a mídia em si tivesse feito dele um bárbaro rústico genérico violento e 

vazio de conteúdo.  



 
 

 

  

Como bem destacado por Scott MacCloud (1993, p. 16 -17), não é o “recipiente 

midiático, histórias em quadrinhos” o alvo de qualquer possível crítica a determinadas 

narrativas, mas sim seus conteúdos, ainda que as narrativas de Conan não sejam, 

necessariamente de baixa qualidade, sendo apenas distintas dos contos literários originais 

dos anos 1930.  

Importante destacar agora os aspectos temáticos da revista “The Savage Sword of 

Conan”, principalmente suas primeiras edições, visto que a referida publicação possui 

algumas das mais empolgantes narrativas em arte sequencial do cimério, não somente em 

narrativas originais, mas igualmente em adaptações dos contos literários howardianos. As 

imagens em arte sequencial publicadas em HQs oferecem assim um excelente amparo para 

a compreensão de temas presentes no contexto histórico de suas produções e difusão.  

 

O CONAN DA REVISTA, “THE SAVAGE SWORD OF CONAN” 

 

Quando em agosto de 1974 decidiu-se pela publicação da primeira edição da revista 

“The Savage Sword of Conan”, o argumentista Roy Thomas e o ilustrador John Buscema 

redefiniram um conto inacabado de Howard, colocando o bárbaro ao lado de uma 

personagem que se tornaria conhecida entre os apreciadores do gênero “Espada e 

Feitiçaria” nos anos vindouros: a guerreira Red Sonja.  

A personagem foi criada pelo próprio Thomas para a primeira edição da revista, 

sendo inspirada no conto howardiano, "The Shadow of Vulture", em alusão a uma jovem 

moça espadachim da época renascentista. Havia, portanto muito de inovação na primeira 

edição de “The Savage Sword”, chamando a atenção o teor escapista em torno de dois 

aventureiros errantes enfrentando uma espécie de “mago zumbi” assassinado pela cobiça de 

uma concubina e que agora voltava dos mortos em busca de vingança. 



 
 

 

  

 

Figura 1 – Capa da primeira edição da revista, “The Savage Sword of Conan,” de agosto de 1974. 

Fonte: http://pt.slideshare.net/excited4u/sa-sw-of-con-1 
 

 Na capa da primeira edição, Conan e Sonja foram representados cercados por 

mortos-vivos, expressando a luta de ambos contra as forças sobrenaturais da Era 

Hiboriana, sendo tais embates um dos temas mais comuns das narrativas em quadrinhos do 

cimério ao longo dos anos. As três narrativas desta primeira edição tratavam do 

sobrenatural, sendo as outras duas meras continuações, quando os dois aventureiros uniram 

forças contra outro mago e uma feiticeira após os mesmos invocarem uma criatura das 

trevas. Chama a atenção, no entanto, a forma como Conan sorvia sua existência de 

guerreiro e ladrão errante ao início das tramas. Vejamos: 

http://pt.slideshare.net/excited4u/sa-sw-of-con-1


 
 

 

  

 

Figura 2: Segunda página da primeira edição de “The Savage Sword of Conan”. 
Fonte: http://pt.slideshare.net/excited4u/sa-sw-of-con-1 

 

 Caminhando pelas vielas da cidade portuária de Zamora, Conan iniciava sua 

aventura ao ser abordado por duas concubinas que o convidavam a beber em uma taverna 

local, logo esquecendo sua falta de recursos para aproveitar a companhia das jovens. O teor 

da trama envolve, portanto um Conan errante e genuinamente hedonista, tornando-se um 

padrão das aventuras em quadrinhos do cimério, contrastando muitas vezes com o teor dos 

contos literários originais que normalmente representavam um Conan mais velho, mais 

preocupado e ocupado diante de alguma trama mais complexa. 

 Na segunda edição, Thomas decidiu adaptar por completo um conto original de 

Howard, sendo evidente a diferença da narrativa se comparada às tramas da primeira edição 

da revista. A narrativa em quadrinhos consistia na adaptação quase literal do conto, “Black 

Colossus”, publicado em junho de 1933 na revista Weird Tales. Trata-se de uma narrativa 

mais densa e complexa, contendo também um forte teor sobrenatural, agora em torno de um 

http://pt.slideshare.net/excited4u/sa-sw-of-con-1


 
 

 

  

antigo feiticeiro recém-desperto que passara a torturar os sonhos de uma jovem princesa 

chamada Yasmela. 

Desesperada ante a presença do feiticeiro em sua mente, a jovem seria levada por 

uma serviçal ao templo do deus Mitra, uma espécie de divindade monolítica do mundo de 

Conan, meio que uma síntese do nosso “deus cristão” com a divindade de mesmo nome 

idolatrada pelos antigos persas e pelos soldados romanos do mundo antigo. No conto em 

questão, Mitra pronunciava a Yasmela, por intermédio de um oráculo, que a princesa 

deveria pedir ajuda ao primeiro homem que encontrasse pelas ruelas escuras de seu reino 

(Khoraja), após ela sair do templo em direção ao castelo real. Mais ainda, que esse estranho 

deveria liderar os exércitos de Yasmela contra os inimigos do reino, sendo tais inimigos 

comandados pelo supracitado feiticeiro que torturava os sonhos da princesa. A imagem a 

seguir é representativa. 

 
Figura 3: Página treze da segunda edição de “The Savage Sword of Conan”. 

Fonte: http://pt.slideshare.net/excited4u/sa-sw-of-con-2 
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 Novamente Conan caminhava pelas ruelas escuras de uma cidade da Era Hiboriana 

quando se deparou com uma mulher. Dessa vez, tratava-se da princesa Yasmela, escondida 

nas sombras após sair do templo de Mitra, seguindo as prescrições do oráculo. Por “ironia 

do destino”, seu campeão era o cimério Conan, que a partir do encontro com Yasmela se 

tornaria o líder dos exércitos da princesa no enfrentamento das tropas do feiticeiro Nathok, 

que torturava os sonhos de Yasmela ao mesmo tempo em que tentava conquistar seu reino. 

Instigado pela responsabilidade de salvar uma donzela a mando de um deus, Conan tornara-

se amante e ao mesmo tempo general dos exércitos de Khoraja, enfrentando como de 

costume o mundo sobrenatural na figura de um feiticeiro. 

 De certa forma, as duas tramas iniciais de Conan em The Savage Sword encarnam 

tipos comuns de aventuras do cimério nos contos howardianos e nas histórias em 

quadrinhos. A primeira narrativa representa às aventuras de um Conan errante, um espírito 

mais niilista, hedonista e despreocupado a enfrentar algum vilão genérico do mundo 

sobrenatural da Era Hiboriana. A segunda faz parte de uma narrativa mais complexa a 

colocar o cimério em situação de enfrentamento ao sobrenatural, mesclando-o, porém ao 

mundo geopolítico da Era Hiboriana. A primeira trama seria quase original e mais 

genérica, a segunda, uma adaptação mais literal de um conto literário, com toques mais 

elaborados e complexos. 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Apesar das diferenças entre as narrativas, ambas possuem aquele teor libertário de 

Conan nos quadrinhos pós anos 1970, visto que o bárbaro não continha quaisquer amarras 

para adentrar em uma aventura fantástica, enfrentando sacerdotes, feiticeiros, exércitos ou 

outros tipos de coletivos organizados, não necessariamente por qualquer ideal particular, 

partido ou objetivo de vida, mas simplesmente porque era um espírito juvenil a encarnar as 

proezas e perigos da vida. É notável que ao final das narrativas, Conan termina ao lado das 

duas mulheres que se aventuraram com ele, Red Sonja na primeira e Yasmela na segunda, 

logo após seguindo seu curso de aventureiro solitário em busca de outros perigos. 

 O espírito livre de ambas as tramas captam o teor de alguns contos originais da 

literatura howardiana, sem dúvida, mas a ênfase na aventura libertária contra o mundo 



 
 

 

  

sobrenatural e geopolítico é ainda mais acentuada do que nos contos do autor texano, 

notadamente mais interessado no tema da luta da barbárie contra a civilização. Thomas e 

Buscema eram leitores assíduos dos contos originais de Conan, mas o teor das tramas do 

cimério nos quadrinhos de ambos está em consonância com seu contexto histórico de 

rebeldia juvenil dos anos 1970, bem como com o suporte midiático dos quadrinhos, os 

gostos do público da época e os interesses corporativos da Marvel Comics.  

Talvez seja muito prematuro concluir que existe um único tema central nas 

aventuras de Conan nas histórias em quadrinhos nesses primeiros momentos da Marvel, 

mas parece haver uma preferência por narrativas que se originavam pelo errante Conan a se 

deparar com algum perigo ou mesmo com alguma donzela ou guerreira em busca de 

auxílio. Howard também se utilizou dessa premissa, mas com certeza esse não era o tema 

central das narrativas literárias dos anos 1930, sendo necessárias mais investigações a 

respeito de tais temas nos quadrinhos sobre o bárbaro. 
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