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RESUMO 

 
CAMELLO, Santhyago. Da literatura aos quadrinhos: uma análise do fazer quadrinístico 
nas adaptações de O Alienista e Dois irmãos. Orientador: Pascoal Farinaccio. Universidade 
Federal Fluminense, Niterói, RJ. 2017 

 

Este trabalho tem por objetivo apresentar uma proposta de estudo das adaptações em histórias 

em quadrinhos de obras da literatura brasileira na perspectiva do fazer quadrinístico. Trata-se 

de verificar como se opera a transposição do texto literário para a linguagem própria da arte 

sequencial com foco na utilização dos recursos artísticos e narrativos de que dispõe essa 

linguagem, e quais novos sentidos resultam desse processo. Como objeto de análise, foram 

selecionadas duas adaptações de reconhecidas qualidades técnicas e artísticas, estudadas num 

viés comparativo com as obras literárias das quais se originam: O Alienista, conto de 

Machado de Assis quadrinizado pelos irmãos gêmeos Gabriel Bá e Fábio Moon, e Dois 

Irmãos, romance de Milton Hatoum adaptado pela mesma dupla. O trabalho parte de uma 

leitura sistemática comparativa de cada adaptação com seu respectivo texto original, 

observando pontos específicos e de relevância do fazer quadrinístico e as estratégias adotadas 

no processo de transposição, tendo sempre como norteadores a teoria das histórias em 

quadrinhos, a teoria da adaptação pelo viés da teoria da tradução, e demais textos que 

contribuam para a análise. O estudo apresenta também um breve levantamento histórico sobre 

as quadrinizações literárias no Brasil, traçando um panorama da produção e do consumo atual 

das adaptações. No que se refere ao corpus teórico, o trabalho ancora-se nas teorias de Will 

Eisner, Scott McCloud, Gary Spencer Millidge, Moacy Cirne e outros importantes estudiosos 

dos quadrinhos (alguns deles também quadrinistas), assim como em textos teóricos sobre 

adaptações e sobre a tradução e suas aplicações na transposição de textos literários para a arte 

sequencial.  

 

Palavras-chave: Quadrinhos, Graphic novels; Adaptações literárias, O Alienista; Dois irmãos; 

Fábio Moon e Gabriel Bá. 

 
 
 
 
 
 



ABSTRACT  

 

CAMELLO, Santhyago. From literature to comics: making comic process analysis in the O 
Alienista and Dois irmãos adaptations. Adviser: Pascoal Farinaccio. Universidade Federal 
Fluminense, Niterói, RJ. 2017. 

 

This thesis aims to study the comic book adaptations of Brazilian literary works in the 

perspective of the process of making comics. It is a question of verifying how the 

transposition of the literary text to the language of sequential art takes place, focusing on the 

use of the artistic and narrative resources of that language, and what new meanings result 

from this process. As an object of analysis, I have studied two comic book adaptations of 

recognized technical and artistic qualitiy, in a comparative view of the literary texts from 

which they originated: O Alienista, a short story by Machado de Assis, adapted to comics by 

the twin brothers Gabriel Bá and Fábio Moon, and Dois Irmãos, a novel by Milton Hatoum, 

adapted by the same duo. The work starts from a systematic comparative reading of each 

adaptation in relation to their respective original texts, observing important and specific points 

about the process of making comics, and the strategies adopted in the transposition work, 

taking into account comics theory, adaptation theory, as it pertains to translation, and other 

texts that contribute to the analysis. The work also presents a brief historical survey of comic 

book adaptations of literary texts in Brazil, outlining their current production and 

consumption. Regarding the theoretical corpus, the work is anchored in the theories of Will 

Eisner, Scott McCloud, Gary Spencer Millidge, Moacy Cirne and other important comic book 

scholars (some of them also comic book artists), as well as in theoretical works on adaptation 

and translation, and their applications in the transposition of literary texts to sequential art. 

 

Keywords: Comic books; graphic novels; adaptations; O Alienista; Dois irmãos; Fábio Moon 

and Gabriel Bá. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 Já há alguns anos tem-se verificado uma mudança na percepção coletiva da relevância 

das histórias em quadrinhos como obras do fazer artístico e de suas potencialidades narrativas 

e estéticas. Antes marginalizadas enquanto gênero literário, objeto de erros de conceituação e 

tidas, no mais das vezes, como produto de entretenimento barato e superficial, as histórias em 

quadrinhos foram gradativamente, e à custa de muito empenho, ganhando espaço nas 

prateleiras das livrarias, na mídia, nas despretensiosas rodas de conversa e nos estudos 

acadêmicos literários.  

 Muito dessa progressiva mudança de percepção se deve a autores que buscaram elevar 

o status dos quadrinhos ao nível de legítima arte de narrar. Historicamente, o quadrinista 

(termo que será utilizado neste estudo para designar o autor que produz histórias em 

quadrinhos, seja ele um escritor ou desenhista, ou ambos) norte-americano Will Eisner é 

considerado o inaugurador do gênero graphic novel – as novelas gráficas modernas – quando 

do lançamento de seu Um contrato com Deus (A Contract with God) em 1978. Na graphic 

novel, Will Eisner narra histórias de pessoas comuns moradoras do bairro pobre do Bronx, em 

Nova York, nos anos 1930, em um trabalho com muitos traços autobiográficos que retrata 

complexos aspectos familiares, sociais e religiosos que marcaram a infância do autor. A 

abordagem temática adulta que mescla ficção e realidade, bem como o perfeito domínio da 

narrativa sequencial e da produção quadrinística, que inclui diversas inovações técnicas 

(entendidas como o processo artístico da narrativa sequencial com desenhos, que caracteriza a 

linguagem dos quadrinhos) creditadas ao autor e amplamente utilizadas desde então, 

contribuíram para destacar Um contrato com Deus das demais histórias em quadrinhos 

produzidas e editadas em larga escala nos Estados Unidos, normalmente destinadas ao público 

infantojuvenil.   

 Assim como Will Eisner, o quadrinista sueco naturalizado norte-americano Art 

Spiegelman também contribuiu para consolidar as graphic novels como gênero narrativo 

genuinamente literário. Filho de um polonês judeu sobrevivente dos campos de concentração 

nazistas, Spiegelman narra, em Maus, cujo primeiro volume foi lançado em 1986, a história 

de sobrevivência de seu pai em um tratado em quadrinhos sobre a desumanização, o 

antissemitismo e os horrores do holocausto. Maus tornou-se uma das mais conhecidas e 

referenciadas graphic novels do mundo e, não à toa, foi a primeira história em quadrinhos a 

receber o renomado prêmio Pulitzer, em 1992. Muitos outros quadrinistas também foram 
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responsáveis pela mudança deste paradigma, como o jornalista Joe Sacco, que retratou em 

quadrinhos os conflitos étnicos e religiosos em zonas de guerra e de tensão territorial 

internacional, como Sarajevo e a Faixa de Gaza, os quais presenciou em sua atividade 

profissional. Cruzando o oceano, é possível citar também autores europeus como o belga 

Hergé e o italiano Hugo Pratt, oriundos de países que historicamente sempre dedicaram 

maiores atenções aos quadrinhos. No Brasil, o quadrinista Lourenço Mutarelli, também 

romancista, é um dos mais importantes nomes do gênero, e seus quadrinhos de temática 

policial são amplamente estudados nas universidades. 

 Esses e outros autores produziram verdadeiras e reconhecidas obras de arte em uma 

forma peculiar de narrativa, com sua estética e símbolos próprios, que alia texto e imagem em 

um gênero literário específico, e que os estudos acadêmicos, antes tímidos em sua abordagem, 

não mais ignoram. Sobre esta linguagem específica, escreve Will Eisner, também um grande 

defensor das HQs como objeto de estudos literários, em seu Quadrinhos e arte sequencial, já 

clássico livro teórico sobre a produção de narrativas gráficas: 

 

Quando se examina uma obra em quadrinhos como um todo, a disposição dos seus 
elementos específicos assume a característica de uma linguagem. (…) As histórias 
em quadrinhos comunicam numa linguagem que se vale da experiência visual 
comum ao criador e ao público. Pode-se esperar dos leitores modernos uma 
compreensão fácil da mistura imagem-palavra e da tradicional decodificação de 
texto (EISNER, 1999, p. 7). 

 

 Eisner entendia os quadrinhos como algo muito além do que apenas um amontoado de 

desenhos dispostos em quadros sucessivos numa página como forma de se contar uma 

história, geralmente infantil e superficial, veículo para uma mídia de entretenimento barato e 

limitado. Ele entendia os quadrinhos como a síntese entre o literário e o visual com fins 

artísticos, constiuindo uma linguagem própria, original e cheia de potencialidades, um meio 

de expressão artística para a narração em sequência. Daí o nome arte sequencial com o qual 

Eisner costumava se referir às histórias em quadrinhos. Neste estudo, ambos os termos são 

usados com o mesmo significado. 

 Muito mais próximas das graphic novels do que de outros segmentos das histórias em 

quadrinhos (como as tiras de jornal, os quadrinhos seriados de super-heróis ou os mangás)1, as 

                                                 
1
 Embora tanto as graphic novels quanto as adaptações literárias em quadrinhos revelem muitas semelhanças 

entre si (e com os livros), os termos não são exatamente sinônimos. Ambas apresentam enredo completo, não 
seriado, publicadas em volume único (com poucas exceções) com tamanhos e formatos variados, mas a grande 
diferença consiste no fato de as graphic novels serem quadrinhos originais de autor, escritas e desenhadas 
normalmente por um único quadrinista, enquanto que as adaptações derivam de um texto literário (romance, 
conto, novela, poema, etc.) já existente. Essa é uma diferença crucial, ainda que o mercado editorial (e também 
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adaptações de obras literárias em quadrinhos destacam-se como objeto de estudos por sua 

capacidade singular de dialogar diretamente com a literatura. Apesar do atual e crescente2 

interesse pelas adaptações no Brasil, elas estão longe de ser novidade. Na década de 1940, a 

Editora Brasil-América Limitada (EBAL) já publicava no país as adaptações de clássicos 

literários produzidos pela famosa revista americana Classics Illustrated, especializada em 

adaptar obras de autores da literatura universal, como Herman Mellville, Alexandre Dumas, 

Jack London, Lewis Carrol, William Shakespeare, e muitos outros. Essa revista constituiu a 

base daquela que seria a pioneira em periódicos a trabalhar com obras literárias em 

quadrinhos no Brasil, a Edição Maravilhosa, que adaptou para a arte sequencial romances 

como O guarani, Iracema, Memórias de um sargento de milícias, O tronco do ipê, Jubiabá, A 

muralha, A bagaceira, Os sertões, A moreninha e muitos outros. A Edição Maravilhosa foi 

um marco em quadrinizações de textos literários, e seu fim iniciou um período de quase 

quarenta anos com pouquíssimos lançamentos do tipo no país.  

 Hoje, as adaptações representam uma respeitável fatia da produção dos quadrinhos 

nacionais, um mercado movimentado não só pelo consumo crescente de leitores desejosos por 

bons títulos à disposição, mas também por leis de incentivos federais e estaduais à cultura. 

Essa demanda acabou por gerar, sobretudo nos últimos anos da década passada e nos 

primeiros desta, um ritmo intenso de produção de adaptações por parte das editoras, ávidas 

por inserir títulos nas listas de compras da administração pública destinadas ao uso 

pedagógico em escolas e bibliotecas. Como resultado, um volume considerável de adaptações 

foi produzido, com variações extremas de qualidade. Com a redução das aquisições de livros 

pelo governo federal, em virtude do complicado momento político e econômico pelo qual 

passa o país nos últimos anos, as editoras pisaram no freio da produção de quadrinização de 

textos literários. No entanto, mesmo com essa redução, as adaptações continuam a figurar nos 

catálogos de lançamentos anuais das editoras. 

 Esse contexto suscita reflexões acerca das diversas formas como as adaptações 

dialogam com as obras das quais se originam. Uma dessas formas, muito pouco abordada nos 

estudos acadêmicos, se refere à maneira pela qual se dá esse diálogo na perspectiva da 

                                                                                                                                                         
muitos teóricos) a ignore. A adaptação de Dois irmãos, por exemplo, é vendida como uma graphic novel 
produzida por Fábio Moon e Gabriel Bá a partir do romance de Milton Hatoum. Além disso, as adaptações em 
quadrinhos surgiram no início do século passado, enquanto que as graphic novels surgiram na década de sessenta 
e se consolidaram na década seguinte. Estabelecida aqui essa diferença, utilizaremos o termo graphic novel em 
determinados momentos neste estudo para nos referirmos às adaptações em quadrinhos. 
 
2
 Ainda que esse crescimento tenha sofrido certa retração nos últimos anos devido à crise econômica pela qual 

passa o país. 
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produção quadrinística. Como se opera a produção de sentido na transposição do literário para 

o imagético, tendo em vista as diferenças de linguagens? Como o quadrinista faz uso do 

sistema de signos próprio da arte sequencial para dar traço e forma à expressão literária em 

uma obra adaptada? Quais os recursos possíveis, na arte sequencial, de que dispõe o 

quadrinista para a realização desse intento? 

 São muitas as formas possíveis de se analisar o diálogo travado entre um texto literário 

e uma adaptação em quadrinhos desse texto. Pode ser pelo viés da intertextualidade, ou por 

meio da análise dos diferentes contextos históricos de produção e recepção, ou pela intenção 

discursiva das duas produções, ou mesmo por meio de uma comparação mais estritamente 

formal. É possível também analisar o uso pedagógico de uma adaptação em relação ao seu 

texto fonte, ou a maneira como uma adaptação se inscreve no discurso da obra literária. Na 

verdade, não parece haver limites para as maneiras de se lançar um olhar sobre a 

quadrinização. Basta interesse e imaginação para encontrar um bom ângulo de observação. De 

todas essas maneiras, interessa para este trabalho o fazer quadrinístico da adaptação.  

 Diversos aspectos mostram-se relevantes quando do estudo analítico da produção, na 

transposição do texto para a linguagem específica da arte sequencial, bem como as soluções 

encontradas pelo quadrinista para lidar com as diferenças entre essa linguagem e a literatura. 

E tais diferenças não são poucas. O pesquisador Álvaro de Moya, em Literatura em 

quadrinhos no Brasil, aponta para a mais básica de todas: 

 

A literatura dispõe de estilos de linguagem e construção de frases e elementos 
temáticos, mas a visualização da história propriamente dita fica por conta do leitor. 
Ajudado pelas descrições do texto, ele compõe para si uma imagem mental do que 
está lendo e pode, também, apreciar a maneira de alinhavar as frases usadas pelo 
autor. (…) os quadrinhos podem ter uma linguagem sequencial e interatividade entre 
quadros, além de outros recursos gráficos (CIRNE e MOYA, 2002, p. 39). 

 

 Para a realização desta análise, faz-se necessário a abordagem de aspectos relevantes 

da quadrinização: a fidelidade ao texto original (mesmo o termo “original”, no sentido de 

texto base do qual deriva uma adaptação, será oportunamente problematizado), que pode 

variar em grau de acordo com o tipo de resultado que se pretende; os elementos e trechos que 

predominam e os que são preteridos pelo quadrinista quando do processo de transposição do 

texto para a narrativa gráfica; as estratégias e os recursos utilizados pelo quadrinista para a 

representação imagética dos personagens, e muitos outros. O conjunto desses aspectos 

constitui o que chamamos de fazer quadrinístico da adaptação, e o objetivo deste trabalho é 
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verificar como se dá esse fazer quadrinístico no processo de transposição de uma obra litrária 

para a arte sequencial, e quais novos sentidos se formam a partir dele. 

 Como objeto de análise, selecionamos duas adaptações de reconhecidas qualidades 

técnicas e artísticas, que serão estudadas em comparação com as obras literárias das quais 

originam: O Alienista, conto de Machado de Assis quadrinizado pelos irmãos gêmeos Gabriel 

Bá e Fábio Moon, e Dois Irmãos, romance de Miltom Hatoum adaptado pela mesma dupla. A 

adaptação de O Alienista, trabalho singular de quadrinização da obra machadiana, destaca-se 

por apresentar alta fidelidade ao conto original, perfeita narrativa visual das linhas de 

Machado, e excelentes soluções imagem-texto (não por acaso, em 2008 a adaptação recebeu o 

prêmio Jabuti, da Câmara Brasileira do Livro, como Melhor Obra Didática e Paradidática 

para o Ensino Fundamental e Médio – distinção nunca antes conferida a uma história em 

quadrinhos, sendo também posteriormente traduzida para o francês). Por sua vez, a adaptação 

do romance Dois Irmãos, do escritor manauara Milton Hatoum, trabalho bastante recente dos 

dois quadrinistas, lançado em meados de 2015 (e também já premiado e traduzido para três 

outras línguas), é também de inegável valor analítico e será objeto de estudo paralelamente 

com O Alienista.  

 Acreditamos que este estudo pode contribuir sobremaneira para a construção de novos 

conhecimentos sobre adaptações em quadrinhos – e, por conseguinte, sobre as obras literárias 

com as quais dialogam – num viés de investigação de seus componentes, em face do atual 

contexto de produção e consumo do gênero. Como dissemos, ainda são poucos os estudos das 

quadrinizações de obras da literatura voltados para a execução dessa quadrinização, e 

acreditamos que este trabalho pode contribuir para que essa lacuna seja preenchida.  

Quanto à metodologia, considerando a natureza específica deste trabalho, que lida com 

duas linguagens artísticas diferentes, optamos por partir de uma leitura sistemática 

comparativa de cada adaptação com seu respectivo texto original, observando pontos 

específicos e de relevância do fazer quadrinístico, as estratégias adotadas no processo de 

transposição e os sentidos que podem ser depreendidos, tendo sempre como norteadora a 

teoria das histórias em quadrinhos e demais textos que contribuam para a análise. Fazemos 

uso de imagens, em sua maioria recortes das obras analisadas, para fins de fixação e 

exemplificação do que é dito. No que se refere ao corpus teórico, o trabalho ancora-se nas 

teorias de Will Eisner, Scott McCloud, Gary Spencer Millidge, Moacy Cirne e outros 

importantes estudiosos da arte sequencial (alguns deles também quadrinistas), assim como em 

textos teóricos sobre adaptações e sobre a tradução e suas aplicações na transposição de textos 

literários. Foram também utilizados textos sobre as obras analisadas e sobre as graphic novels 
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adaptadas por Fábio Moon e Gabriel Bá. O trabalho foi organizado de modo sequencial, com 

três capítulos independentes e também interligados, obedecendo, nos dois últimos, um eixo 

cronológico de produção das adaptações (O Alienista em 2007, seguido de Dois irmãos, de 

2015).   

No capítulo um, buscamos apresentar e contextualizar nosso objeto de estudo – as 

adaptações literárias em quadrinhos. Iniciamos com um sucinto levantamento histórico sobre 

as quadrinizações literárias no Brasil, desde as primeiras publicações ainda na primeira 

metade do século passado até o presente, traçando um panorama da produção e do consumo 

atual das adaptações. Abordamos também a quadrinização literária pelo viés da teoria da 

tradução, e encerramos introduzindo os autores das adaptações analisadas nos capítulos 

seguintes. Cabe a ressalva de que não é intenção deste estudo se aprofundar em demasia nas 

teorias abordadas neste capítulo, uma vez que tal abordagem acabaria por deslocar o objeto de 

nosso interesse. 

 No capítulo dois, analisamos a história em quadrinhos O Alienista, adaptação do conto 

de Machado de Assis pelos irmãos gêmeos Fábio Moon e Gabriel Bá, confrontando a HQ com 

o texto original pela perspectiva da produção. Na análise, estabelecemos nosso foco nas 

estratégias utilizadas pela dupla na transposição do conto para a narrativa visual; na 

transposição do literário para o quadrinístico. Analisamos as opções estético-narrativas, a 

construção do universo imagético, o diálogo criativo entre texto e soluções visuais, o emprego 

dos recursos específicos da linguagem das HQs (os requadros, as onomatopeias, etc.) e os 

demais componentes utilizados na representação do texto de Machado, com o suporte teórico 

dos estudos sobre as histórias em quadrinhos. 

 No capítulo três, damos continuidade ao trabalho analisando a adaptação de um dos 

mais importantes e estudados romances da literatura brasileira contemporânea, Dois Irmãos, 

de Milton Hatoum, também quadrinizado por Bá e Moon. Em um mesmo viés comparativo, 

damos continuidade aos pontos levantados no capítulo anterior, e verificamos como se dá o 

diálogo entre o texto de Hatoum e a HQ. Retomamos conceitos que também se aplicam à 

análise de Dois irmãos em quadrinhos, e observamos como eles se operam na obra. 

Ressaltamos que a adaptação do romance é bastante recente, lançada em março de 2015, o 

que torna este um dos primeiros trabalhos acadêmicos sobre ela e talvez o primeiro com foco 

no fazer quadrinístico. 

 Encerramos o estudo com algumas considerações que julgamos pertinentes. É 

importante ressaltar que, de forma alguma, temos a pretensão de tentar, com este trabalho, 

exaurir um tema por demais rico e complexo como é o fazer quadrinístico, tema que muito 
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nos interessa. Nossa intenção é apresentar uma forma de se abordar esse fazer quadrinístico. 

O nosso ângulo de observação. 

 Scott McCloud, quadrinista e teórico norte-americano, na introdução de seu 

Desenhando quadrinhos, uma das obras de referência para a produção artística da arte 

sequencial, explica a principal razão pela qual decidiu escrever o livro: “Porque se eu 

conseguir ensinar outra pessoa a criar histórias em quadrinhos de primeira, talvez eu possa 

ensinar igualmente a mim mesmo”. (McCLOUD, 2008, p. 1). De forma um tanto similar, ao 

apresentarmos um estudo sobre a produção quadrinística em duas exemplares adaptações 

literárias, é nossa intenção aprendermos com ele e aplicarmos esse aprendizado em nossa 

própria produção quadrinística. 
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CAPÍTULO 1  

 

1.1. As adaptações literárias no Brasil. 

 

  Quando do lançamento da edição nacional de Cânone Gráfico: clássicos da literatura 

universal em quadrinhos, uma volumosa antologia de adaptações produzidas por quadrinistas 

de peso, como Robert Crumb, Peter Kupper e Will Eisner, publicada pela editora Boitempo, a 

jornalista Maria Fernanda Rodrigues entrevistou a pesquisadora de histórias em quadrinhos e 

diretora editorial da Peirópolis (que contava à época quatorze adaptações em HQ em seu 

catálogo), Renata Farhat Borges, que falou, entre outras coisas, sobre o considerável volume 

de adaptações lançadas naquele período. A entrevista, postada no portal do Estadão em 10 de 

novembro de 2014, se inicia com a pesquisadora respondendo a uma interessante pergunta (e 

fundamental para o entendimento do tema) de Rodrigues: “Por que adaptar uma obra literária 

para quadrinhos?” 

 

Para conquistar outros leitores para esta obra, para abrir seu sentido para a 
contemporaneidade, para oferecer leituras renovadas sobre mitos, personagens ou 
enredos que se tornaram clássicos e sobre os quais as atuais gerações jamais se 
debruçaram – porque não conhecem, porque nunca foram estimuladas a isso, porque 
não encontraram o caminho mais aprazível  (apud RODRIGUES, 2014).3 

 

 Renata Borges complementa sua didática resposta com uma breve explanação sobre as 

origens das adaptações literárias em quadrinhos: 

 

Esse tipo de publicação nasceu nos Estados Unidos na década de 40 e até o final da 
década de 60 era tão popular ali quanto a boneca Barbie ou os cards. A coleção 
original era seriada e se chamava Classics Illustrated. Foi traduzida para mais de 26 
idiomas em 36 países. O Brasil importou esta coleção por Adolfo Aizen, da Ebal – 
Editora Brasil América, que publicou por aqui mais de 200 títulos, sendo que muitos 
deles eram criações originais, quadrinizações de obras brasileiras, especialmente do 
Romantismo, especialmente José de Alencar, mas também autores como Bernardo 
Guimarães, Manuel Antônio de Almeida, Camilo castelo Branco, Dinah Silveira, 
entre outros. Mas as motivações foram um pouco diferentes no século 20 e no século 
21. No século 20, além das razões que continuam atuais, como popularizar obras 
clássicas, oferecer aperitivos de leitura, a literatura em quadrinhos buscava 
emprestar algum prestígio para a linguagem dos quadrinhos, jovem e na época 
vítima de muitas críticas por parte de pais e educadores em todo o mundo (apud 
RODRIGUES, 2014). 

 

  
                                                 
3
  Disponível em http://cultura.estadao.com.br/blogs/babel/classicos-literarios-adaptados-para-hq-ganham-

espaco-no-mercado-editorial/, acesso em 05 de julho de 2017. 
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 De fato, o indivíduo que se depara pela primeira vez com o volume considerável de 

adaptações lançadas nos últimos dez anos no Brasil pode achar que transpor obras literárias 

para a arte sequencial é um fenômeno relativamente recente no país. Contudo, títulos que 

adaptavam clássicos da literatura em histórias em quadrinhos já eram vendidos aos milhares 

nas bancas de jornal brasileiras e faziam bastante sucesso ainda na primeira metade do século 

passado. E o responsável por isso foi um jornalista supostamente baiano (nascido na Rússia 

em 1907), radicado no Rio de Janeiro, chamado Adolfo Aizen.  

 Em 1934, Adolfo Aizen – grande entusiasta das histórias em quadrinhos enquanto 

produto editorial, considerado o responsável por introduzir “de maneira apropriada a mídia no 

Brasil” (CIRNE e MOYA, 2002, p. 50) – tentava trazer para os jornais do Rio de Janeiro, após 

largar seu emprego no Jornal O Globo, as tiras de quadrinhos publicadas nos suplementos de 

jornais norte-americanos com as quais havia entrado em contato durante uma viagem aos 

EUA no ano anterior. Entre o material importado pelo jornalista, estava Tarzan, uma tira de 

quadrinhos de aventura magnificamente adaptada por Hal Foster do romance homônimo de 

Edgar Rice Burroughs. Considerada a primeira adaptação literária em quadrinhos publicada 

no Brasil, Tarzan foi veiculada de forma seriada no Suplemento Infantil, editado por Aizen, 

encartado no jornal A Nação, a partir de 1934 (BARROSO, 2013, p. 15). Mas foi com outra 

empreitada que Aizen deu início ao longo período de publicação de quadrinizações de obras 

da literatura no Brasil. 

 

Figura 1. Tira original de Tarzan, adaptado por Hal Foster. 

  

 Em 1948, por meio de sua recém-fundada Editora Brasil-América Limitada (EBAL), 

Adolfo Aizen adquiriu os direitos da revista em quadrinhos Classics Illustrated, um 

verdadeiro êxito comercial voltado para a adaptação de clássicos da literatura universal, 

publicada nos Estados Unidos pela Gilbert Company. Idealizada pelo editor Albert Kanter, 

também um imigrante russo, a Classics Illustrated 
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foi criada em 1941 e consolidou-se como parte da indústria dos comics, 
aproveitando o interesse despertado nas crianças pelas revistas de super-heróis, 
surgidas apenas três anos antes, em 1938, com a revista Action Comics. No entanto, 
diferentemente dos heróis uniformizados superpoderosos, Classics Illustrated 
buscava algo mais do que levar seus leitores a mergulhar num mundo de fantasia e 
ficção: ela tinha o claro e diferenciado objetivo de apresentar a seus jovens leitores 
os clássicos da literatura em formato de quadrinhos. Dessa forma, buscava 
aproximar a linguagem das histórias em quadrinhos das grandes narrativas 
universais e personagens míticas da literatura. Seu lema era divulgar boas histórias 
(BORGES e VERGUEIRO, 2014, p. 1).   

 

 Aizen vislumbrou a possibilidade de repetir no Brasil o sucesso de vendas que a 

Classics Illustrated havia conquistado nos EUA, e consolidar ainda mais sua editora no 

concorrido mercado de publicações. O editor testou “o modelo de adaptação de clássicos para 

quadrinhos na revista Herói, nos números 9 e 12” (idem, p. 18), antes de investir nas 

traduções das edições americanas da publicação da Gilberton. Como o teste correspondeu às 

expectativas de Aizen, em julho de 1948 chegava às bancas brasileiras o primeiro número da 

Edição Maravilhosa, com a tradução literal do nome da publicação original norte-americana 

no subtítulo: Clássicos Ilustrados. A edição trazia a adaptação do romance Os três 

mosqueteiros, de Alexandre Dumas, que também inaugurou a série da Classics Illustrated 

quando a revista ainda se intitulava Classic Comics (a mudança para o nome que consagraria 

a série ocorreu no número 35 da Classic Comics, em 1947, um ano antes de Aizen publicar o 

primeiro número da Edição Maravilhosa). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Primeiras edições de Classic Comics e Edição Maravilhosa. 

 

 A série brasileira seguia a americana, com adaptações de romances como Ivanhoé, 

Moby Dick, O príncipe e o mendigo, O corcunda de Notre Dame, David Copperfield, Viagens 
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de Gulliver, Alice no País das Maravilhas, O morro dos ventos uivantes, Tom Sawyer e 

também de obras de autores como Shakespeare, Schiller, Dostoievsky e Flaubert. No entanto, 

a edição de número 24 da Edição Maravilhosa, lançada em agosto de 1950, inovava ao trazer 

em suas páginas não uma tradução de uma HQ publicada na Classics Iluustrated, mas a 

quadrinização do romance brasileiro O guarani, de José de Alencar, adaptado pelo artista 

haitiano radicado no Brasil André Le Blanc, um dos maiores ilustradores do país em atividade 

na época, que já havia trabalhado nos Estados Unidos e chegara a ser, segundo o pesquisador 

Álvaro de Moya (2002, p. 42), assistente de Will Eisner.  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Figura 3. Edição Maravilhosa, ed. 24. 

  

 Não era a primeira vez que uma adaptação em quadrinhos do livro de Alencar era 

produzida. Em 1938, o ilustrador F. Acquarone adaptou o romance para o periódico paulista 

Correio Universal, assim como o artista Jayme Cortez, que em 1947 também quadrinizou a 

obra para o Diário da Noite, outro jornal de São Paulo.  

 

Mas a quadrinização de O guarani por Le Blanc foi superior às das edições 
anteriores – estrangeiras – da Edição Maravilhosa, que traziam desenhos irregulares. 
Devido a limitações gráficas da época, Le Blanc não usou nessa edição as sensíveis 
aguadas que iriam caracterizar suas obras posteriores, mas os desenhos sobressaíam-
se em certeiros traços a pincel, realizados com a maestria de quem já tinha um estilo 
definido (MOYA e CIRNE, 2002, p. 47). 
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 Aizen continuava lançando materiais traduzidos da Classics Illustrated, mas ia 

também intercalando esse material com adaptações de romances brasileiros, entre eles 

Iracema, Ubirajara, O tronco do ipê (todos produzidos por Le Blanc), A moreninha, O 

sertanejo, Memórias de um sargento de milícias e muitos outros. A EBAL chegou a lançar 

mais de 30 adaptações por ano, além de investir também em publicações derivadas (uma 

edição extra bimestral e outro título, o Álbum Gigante), com a participação de artistas 

nacionais e estrangeiros que trabalhavam nas adaptações para as revistas, entre eles o italiano 

Nico Rosso, o argentino Eugenio Colonese e o espanhol Ramón Llampayas, nomes de peso 

na indústria editorial da época. Com o tempo, a revista deixou de se limitar a publicar 

somente obras de domínio público e passou a garantir o licenciamento para adaptar textos de 

romances contemporâneos, como Cangaceiros, Gabriela cravo e canela, Meus balões, O 

garimpeiro, Jubiabá e Menino de engenho (este último na edição comemorativa número 100). 

A revista também publicou adaptações de textos de novelas de sucesso da rede Globo, como 

Escrava Isaura e o megasucesso Sinhá Moça. 

 Assim como aconteceu com sua “irmã” estadunidense, a Edição Maravilhosa era um 

verdadeiro sucesso editorial, e seus exemplares eram vendidos aos milhares. “Segundo consta, 

esgotavam-se nas bancas. Apesar da produção cara, deram lucro” (MOYA e CIRNE, 2002, p. 

50). O alto custo da produção da Edição Maravilhosa não era o único problema que Aizen 

enfrentava. Não só as suas publicações, mas toda a indústria dos quadrinhos no Brasil sofria 

com as constantes críticas feitas às HQs por parte de educadores e estudiosos, os quais 

acusavam os quadrinhos de prestarem um desserviço à leitura e à educação, bem como de 

incitar os jovens à delinquência e à homossexualidade. Essas acusações derivavam de um 

intenso movimento antiquadrinhos que surgiu nos Estados Unidos ainda nos anos 20, mas que 

se intensificava com o passar do tempo, e que tomou proporções endêmicas com a publicação, 

em 1954, do polêmico Seduction of the innocent, livro de autoria do psicanalista Fredric 

Wertham. Ferrenho crítico dos comic books, Wertham atacava, em seu livro,   

 

as revistas de crime e terror, classificando-as de deseducativas e “provando” que os 
gibis faziam apologia ao crime. Descarregou também sua ira em direção aos super-
heróis: é dele a insinuação de que Batman e Robin seriam homossexuais. A obra de 
Wertham, lançada em um contexto em que a cultura norte-americana estava em 
questionamento e sofria perseguição do governo, que enxergava comunismo por 
toda parte, causou tanto impacto que até uma espécie de CPI no Senado norte-
americano foi instaurada para investigar o problema (CIRNE e MOYA, 2002, p. 49). 

 

 A cruzada do psicanalista contra as publicações em quadrinhos, apoiada por 

instituições profissionais de educação, associações sociais organizadas, igrejas e órgãos 
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públicos de regulação, foi extremamente danosa para a indústria americana de comics. Muitos 

títulos foram cancelados, editoras deixaram de publicar HQs, e muitas editoras menores 

chegaram mesmo a fechar suas portas (como a EC Comics, que cancelou toda a sua prolífera 

linha de quadrinhos, salvando apenas a revista MAD da guilhotina, e veio a encerrar suas 

atividades poucos anos depois), deixando um bom número de profissionais desempregados. 

Para não falir de vez, a indústria precisou adotar medidas de autorregulação, entre elas a 

criação do Comic Code Authority, um selo impresso na capa das revistas em quadrinhos que 

certificava o enquadramento da publicação nos padrões morais e éticos. O selo, concebido em 

1954 e fornecido pela Comics Magazine Association of America (CMAA), uma instituição de 

autocensura criada pelas próprias editoras, perdurou até 2011, quando as duas últimas grandes 

editoras que ainda submetiam suas publicações para aprovação deixaram de fazê-lo.4  

 Com seu livro, Fredric Wertham desferiu potentes e quase demolidores golpes não só 

contra a indústria dos comics norte-americanos mas contra toda a arte sequencial, e muitos 

dos preconceitos contra os quadrinhos que teimam em perdurar até os dias atuais são 

fundamentados em algumas de suas teorias. E esse estrago todo pode ter origem em uma 

mentira. Estudos recentes apontam que as pesquisas do Dr. Wertham que resultaram no 

Seduction of the Innocent podem estar ancorados em dados errôneos, ou – o que é pior – 

terem sido alterados intencionalmente pelo médico.  

 

Though Wertham claimed his evidence came from thousands of case studies, it turns 
out that he was lying. A new investigation of Wertham's papers by University of 
Illinois information studies professor Carol Tilley has revealed that the psychiatrist 
fabricated, exaggerated, and selectively edited his data to bolster his argument that 
comics caused antisocial behavior (NEWITZ, 2013).5 

 

 Segundo apurou Tilley, muitos dos dados da pesquisa de Wertham, realizada com 

crianças pobres e marginalizadas que eram tratadas por ele, não foram coletados diretamente, 

mas informados por terceiros e colegas de profissão. Além disso, informações relevantes 

sobre as vidas dos pacientes e sobre os procedimentos da pesquisa também foram ignoradas 

ou escondidas pelo médico em suas conclusões. Contudo, mesmo que esses novos dados 

derrubem de vez as já bastante questionadas teses de Seduction of the Innocent, o legado 

                                                 
4
  Cf. ASSIS, 2011, disponível em https://omelete.uol.com.br/quadrinhos/noticia/selo-do-codigo-de-etica-e-

completamente-abolido-por-editoras-de-quadrinhos/, acesso em 07 de julho de 2017. 
 
5
  Disponível em http://io9.gizmodo.com/5985199/how-one-mans-lies-almost-destroyed-the-comics-industry,  

acesso em 07 de julho de 2017. 
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negativo da perseguição aos quadrinhos perpetrada por Wertham e por quem partilhava de 

suas ideias parece que ainda vai perdurar por um bom tempo.  

 Embora em menor escala, Aizen também sentiu os efeitos dessa perseguição: 

 

Aqui no Brasil a perseguição não chegou a esses extremos, mas começava uma 
pressão por parte de professores que acusavam os gibis de deseducativos, de 
causarem “preguiça mental” e falarem em mau português. Não chegou a haver CPI 
[como nos Estados Unidos], mas algumas autoridades eclesiásticas e muitos 
pedagogos externaram suas preocupações. Escolas, professores e professoras, 
igrejas, padres, pais e mães evitavam que as crianças lessem gibis. Percebendo que 
seu empreendimento estava em risco, Adolfo Aizen, o proprietário da EBAL, tratou 
de cooptar esses insatisfeitos com um ótimo trabalho de relações públicas, e valeu-
se principalmente da Edição Maravilhosa (CIRNE e MOYA, 2002, p. 49).    

  

 Adolfo Aizen, que publicava mensalmente um bom número de revistas em quadrinhos 

(entre eles os super-heróis Marvel e DC, os personagens Disney, além de histórias de terror, 

faroeste e fantasia), via a publicação de clássicos da literatura adaptados para a arte sequencial 

como uma tentativa de rebater as constantes críticas dos detratores, e se empenhava em passar 

a mensagem de que a Edição Maravilhosa era uma excelente porta de acesso à literatura por 

meio das obras quadrinizadas. O editor logrou sucesso, uma vez que, mesmo ocorrendo 

incidentes como o confisco de exemplares da publicação das mãos de alunos em classe e a 

posterior incineração desses exemplares, a Edição Maravilhosa era bastante consumida não 

só por crianças e adolescentes, como também eram “adotadas em algumas salas de aulas, 

desfazendo o preconceito que poderia haver contra os quadrinhos” (idem, p. 52). Mais do que 

isso, a revista chegou a conquistar a simpatia de intelectuais como Gilberto Freyre, que 

escreveu sobre histórias em quadrinhos na revista O Cruzeiro, o periódico mais lido na época.  

 Ao longo dos anos, foram publicados 200 números da Edição Maravilhosa em sua 

primeira série, entre julho de 1948 e dezembro de 1962, e 24 edições de uma segunda série, 

publicada entre janeiro de 1958 e novembro de 1960 (BORGES e VERGUEIRO, 2014, p. 

18). Muitos autores nacionais foram adaptados nos 224 números da Edição Maravilhosa, 

como José de Alencar (o recordista), Joaquim Manuel de Macedo, Jorge Amado, Bernardo 

Guimarães, Castro Alves, Euclides da Cunha, Ribeiro Couto, Manuel Antônio de Almeida e 

muitos outros. Curiosamente, nenhuma obra de Machado de Assis foi adaptada nesses mais de 

200 números da revista.  

 O fim da Edição Maravilhosa veio em função da constante queda de vendas, 

ocasionada pelo desinteresse do público (já que os romances mais populares já haviam sido 

adaptados), e dos altos custos de produção, uma vez que Aizen pagava não apenas aos artistas 

que adaptavam as obras – roteiristas, desenhistas, letristas e outros profissionais envolvidos – 
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mas também os direitos de licenciamento aos autores vivos, ou aos herdeiros de autores, das 

obras adaptadas que ainda não haviam caído em domínio público. Apesar de reinar soberana 

no mercado brasileiro de adaptações em sua época, a Edição Maravilhosa não era a única a 

publicar quadrinizações de obras literárias. A própria editora EBAL lançou outras revistas que 

faziam o mesmo, como o já citado Álbum Gigante, e a Rio Gráfica Editora (RGE) publicou 

Romance em Quadrinhos entre 1956 e 1957, além de outras adaptações lançadas 

esporadicamente como suplemento dos periódicos.  

 Com o fim da Edição Maravilhosa, pouquíssimas foram as adaptações publicadas no 

Brasil nos anos que se seguiram, sendo possível citar A bagaceira (em 1979), Macunaíma 

(1984), O analista de Bagé (1983), O diário de um mago (1990), a obra sociológica Casa 

Grande e Senzala, de Gilberto Freyre, adaptado em 1981 pela EBAL (ainda em atividade) e 

republicada vinte anos depois. Porém, esse cenário semidesértico de novos lançamentos de 

quadrinizações de obras literárias que perdurou por quase quatro décadas mudaria por 

completo em meados dos anos 2000.        

 

 

1.2. O PNBE e o retorno das adaptações. 

 

 Em 2006, a lista de obras selecionadas para aquisições do Governo Federal por meio 

do Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) trazia uma interessante novidade que 

sacudiria o mercado editorial de quadrinhos brasileiros: a inclusão, na lista de compras, de 

histórias em quadrinhos. Criado em 1997, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, o 

PNBE tem por objetivo fomentar a leitura democratizando o acesso às “obras de literatura, 

pesquisa e referência”.6 Anualmente, a partir de 1998, o Ministério da Educação (MEC) 

adquire exemplares das obras listadas diretamente com as editoras e os distribui para as 

bibliotecas das escolas cadastradas no censo escolar realizado anualmente pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). As obras selecionadas 

obedecem a critérios estabelecidos em edital divulgado pelo MEC e são avaliadas por 

especialistas da área do conhecimento, segundo o Portal do Ministério. Conforme explica o 

professor Marcio Bahia: 

 

                                                 
6
  De acordo com dados do Portal do MEC, disponíveis em: http://portal.mec.gov.br/programa-nacional-

biblioteca-da-escola. Acesso em 07 de julho de 2017. 
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O governo designa um centro de pesquisas capaz de gerir todo o complexo processo 
de triagem, avaliação e seleção dos títulos. Nos últimos anos, esta tarefa tem sido 
confiada ao Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita (CEALE), respeitado instituto 
baseado na Universidade Federal de Minas Gerais. Uma vez feita a triagem inicial 
(que assegura que as obras submetidas atendem os parâmetros impostos pelo edital 
oficial), os títulos são enviados a um time de mestres e doutores especialistas na 
área, que realizam uma leitura detalhada dos livros avaliando sua pertinência e 
qualidades técnicas, gráficas, editoriais, artísticas e linguísticas, seguindo padrões de 
avaliação pré-estabelecidos pelo centro (BAHIA, 2012, p. 346). 

 

 De acordo com Yamaguti (2014, p. 441), a inclusão de histórias em quadrinhos nas 

listas de aquisições do PNBE “é um reflexo do uso de tiras, charges e cartuns em provas, 

vestibulares e em livros didáticos, e a inserção da necessidade de se trabalhar gêneros não-

verbais nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN)”, e apontam para o entendimento, por 

parte do Governo Federal, de que as adaptações em quadrinhos de obras literárias inseridas 

nas listas são “facilitadores de leitura da obra adaptada” (YAMAGUTI, 2014, p. 443). Essa 

inclusão é, portanto, consequência do processo de reconhecimento da importância das HQs 

para a formação do jovem leitor por parte de órgãos governamentais que vem se operando há 

alguns anos, segundo aponta Bahia: 

 
 

Em 1997, o PCN de educação artística incluía especificamente a importância de os 
estudantes desenvolverem habilidades para leitura de quadrinhos. O documento 
inclusive acertadamente expandia essa necessidade para outras linguagens como 
publicidade, desenhos animados e vídeos. Já o PCN do Ensino Médio da área de 
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias de 2006 referia-se especificamente aos 
quadrinhos como importante objeto de estudo para leitores mais avançados. O 
documento destaca a importância de desenvolver nos estudantes técnicas para uma 
leitura mais aprofundada das HQs (BAHIA, 2012, p. 346). 

 

 Contudo, essa interpretação das adaptações em quadrinhos como “leituras facilitadoras 

da obra adaptada” é bastante controversa, pois reduz, de certa forma, a adaptação a um mero 

degrau de uma escada cujo topo é a obra original. Vista dessa forma, a adaptação é entendida 

apenas como um recurso secundário de obtenção de acesso à real leitura que vale: a do texto 

literário do qual foi adaptada. Desnecessário dizer que essa interpretação é equivocada por 

desconsiderar não apenas o mérito artístico e a capacidade individual da adaptação de 

produzir sentido (independente de uma leitura prévia ou posterior da obra original), mas 

também por desconsiderar a capacidade da adaptação de dialogar em pé de igualdade 

diretamente com seu texto-fonte, uma vez que pressupõe diferenças hierárquicas. Obviamente 

que a adaptação não deve ser encarada como um substituto da obra original (principalmente 

no que se refere ao seu uso enquanto instrumento pedagógico), mas como uma releitura, uma 

obra outra na medida em que ambas são diferentes. Essa é uma questão que remete à 



29 

 

perspectiva da adaptação como uma tradução do texto-fonte, e nos deteremos nela com mais 

atenção posteriormente.  

 Aperfeiçoado e ampliado nas administrações que se seguiram, o PNBE tornou-se um 

importante mecanismo de fomento à leitura e, aliado a outras iniciativas de incentivo, resultou 

em “um aumento considerável de produção e circulação de obras, transformando o Brasil no 

8º mercado editorial do mundo, sendo o governo federal o principal comprador, por causa das 

políticas públicas de distribuição de livros didáticos e paradidáticos” (YAMAGUTI, 2014, p. 

444). No que se refere aos quadrinhos, o PNBE acabou tornando-se um fomentador indireto 

também da produção de adaptações, pois as editoras perceberam, conforme afirma Bahia 

(2012, p. 347), “uma clara tendência à adoção de obras que adaptassem grandes clássicos 

literários” a partir da primeira lista de compras.7 E isso disparou uma corrida do ouro das 

editoras por produzir quadrinizações de clássicos da literatura no intuito de despertar o 

interesse dos avaliadores do Projeto e emplacar o máximo de títulos possíveis nas listas de 

aquisições.  

 

Além da chancela de aprovação firmada pela equipe técnica do governo federal e 
pela rede de pesquisadores do CEALE espalhados pelo Brasil e pelo mundo, a 
inclusão das HQs no acervo do PNBE tem aquecido enormemente a indústria de 
quadrinhos no país. Ser incluído na lista significa automaticamente garantir uma 
tiragem muitas vezes maior do que as editoras normalmente produzem. Obviamente, 
editoras sedentas por lucrativos contratos com o governo produzirão obras de 
qualidade duvidosa ou terão como último objetivo criar projetos que se enquadrem 
às normas impostas pelos editais do PNBE. Vergueiro cita que em 2006, com olhos 
ávidos em contratos governamentais, surgiram no mercado quatro adaptações de O 
Alienista de Machado de Assis (ibidem, p.13). Entretanto o próprio mercado cria 
mecanismos para que as melhores obras ganhem destaque. Uma das versões de O 
Alienista, por exemplo, criada por Fábio Moon e Gabriel Bá, ganhou o prêmio Jabuti 
de literatura em 2007 e foi por fim incorporado ao acervo do PNBE em 2009 
(BAHIA, 2012, p. 346).  

 
 

 Muitas editoras investiram, portanto, no que parecia ser o filão da vez que garantiria o 

repasse de tiragens inteiras para o Governo Federal, entre elas as editoras Agir, Peirópolis, 

Ática, Nova Fronteira, Ediouro, Conrad e Escala. Para fins de exemplificação, somente a 

editora Escala, por meio da coleção Literatura Brasileira em Quadrinhos, produziu dezoito 

                                                 
7
 Na verdade, dados levantados por Yamaguti (2014, p. 447), que compara os números de títulos de adaptações 

literárias com o número de histórias em quadrinhos selecionadas para aquisição entre os anos de 2006 e 2012, 
revelam apenas três adaptações entre as onze HQs selecionadas na lista de 2006, o que não constitui exatamente 
uma “tendência”, como afirma o professor Marcio Bahia, ainda mais se considerarmos a lista do ano seguinte, 
que registra apenas uma adaptação entre as sete obras em quadrinhos selecionadas. No entanto, é inegável uma 
disposição prévia por parte dos avaliadores do Programa em inserir adaptações de clássicos nas listas de 
aquisição do PNBE. 
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quadrinizações entre 2006 e 20128, entre elas uma das quatro adaptações do conto O Alienista 

citadas por Bahia (e que não é aquela produzida por Fábio Moon e Gabriel Bá). Por sua vez, a 

Editora Peirópolis, no catálogo impresso de sua coleção Clássicos em HQ, lançado em 2013, 

contabilizava já doze quadrinizações de obras como Os Lusíadas, Frankenstein, Dom Quixote 

(dividido em dois volumes), Auto da barca do inferno e Conto da escola, e prometia o 

lançamento de outras seis, dos quais só conseguimos apurar o lançamento de Odisseia e A 

morte de Ivan Ilitch. As edições da Peirópolis primam pela qualidade, tanto em acabamento 

gráfico (muito superior ao das adaptações da Escala) – em papel especial, formato maior (26,7 

x 20,1cm), ricamente ilustrados – quanto na seleção dos textos e dos artistas.  

 Somente os lançamentos dessas duas editoras em pouco mais de seis anos muito 

provavelmente supera o somatório de todas as publicações de obras literárias em quadrinhos 

lançadas no Brasil nos quase quarenta anos entre o fim da Edição Maravilhosa e a divulgação 

dos títulos para aquisição pelo PNBE de 2006. Obviamente que nem todas as editoras 

conseguiram emplacar títulos nas listas – na verdade, bem poucas conseguiram. De acordo 

com o levantamento realizado por Yamaguti (2014, p. 447), somente duas adaptações da 

Peirópolis, por exemplo, foram listadas entre 2006 e 2012 (Dom Quixote e Os Lusíadas); 

apenas uma da Editora Conrad (A metamorfose); e nenhuma da Escala. Por outro lado, a 

Companhia Editora Nacional emplacou cinco no mesmo período (Drácula, Frankenstein, 

Oliver Twist, Memórias de sargento de milícias e Triste fim de Policarpo Quaresma). 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 4. Adaptações publicadas pela Editora Peirópolis (esq) e Editora Escala (dir).  

                                                 
8
 Pesquisa realizada com base no número de ISBN de cada edição para levantamento dos dados referentes ao 

ano de lançamento, por meio de descrições fornecidas pela editora para livrarias, como a Saraiva. 
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  Nem todas as adaptações, contudo, são posteriores à inserção das HQs nas listas do 

Programa, a exemplo do primeiro volume de Dom Quixote em quadrinhos, transposto para a 

arte sequencial por Caco Galhardo, lançado pela Peirópolis em 2005, publicação que 

inaugurou a coleção Clássicos em HQ da editora. Cumpre ressaltar que o PNBE não é o único 

programa da administração pública voltado para o fomento à leitura que, de forma periódica 

ou eventual, divulga listas de aquisição de livros diretamente com editoras para distribuição 

em escolas públicas e bibliotecas. Outros editais das três esferas da administração fazem o 

mesmo (ou bem próximo, com as devidas diferenças de esfera de atuação e procedimento), 

como o Programa Nacional do Livro Didático, o Programa de Livros de Baixo Preço da 

Biblioteca Nacional e o Programa Estadual do Livro da Secretaria de Educação do Estado de 

São Paulo, só para citar alguns exemplos. Embora esses editais sejam também responsáveis 

por impulsionar o mercado editorial, o PNBE é de longe o mais significativo e o que realiza 

as mais vultosas aquisições. Contudo, é importante ter em mente que os programas de 

fomento não são em si a força motriz do mercado editorial, que já existia muito antes de tais 

programas serem concebidos. Não dispomos de dados para atestar, mas é razoável supor que o 

maior consumidor do mercado editorial ainda é o leitor que adquire as publicações em 

livrarias, bancas de jornal ou pela internet, mesmo que a venda direta (e garantida) de grandes 

tiragens para a administração pública possa corresponder à maior parte da fatia da receita das 

editoras no curto prazo. 

 Infelizmente, esse cenário favorável não apenas à indústria, mas sobretudo aos alunos 

dos colégios cujas bibliotecas foram abastecidas pelo PNBE nos últimos anos, não teve longa 

duração. Em matéria veiculada no portal do Jornal O Globo, em junho de 2015, a jornalista 

Graça Ramos relatava dificuldades do governo federal em dar continuidade ao cronograma de 

atividades daquele ano para o PNBE em face das restrições orçamentárias, o que, segundo a 

jornalista, ameaçaria a aquisição e distribuição das obras para as escolas da rede pública.  

 

O governo de Dilma Roussef deverá prorrogar para o próximo ano os programas de 
distribuição de livros literários a escolas públicas previstos para este ano. A 
informação foi repassada a editores do segmento infantojuvenil por técnicos 
vinculados ao Ministério da Educação (MEC). Os cortes orçamentários são 
responsabilizados pela suspensão das compras, não anunciada oficialmente. Mas 
que, na prática, já está acontecendo no âmbito do Programa Nacional Biblioteca da 
Escola (PNBE) em função da morosidade no cronograma de atividades, o que 
equivale a um adiamento. (…) Prorrogada a entrega dos livros do PNBE, 
aproximadamente 6,7 milhões de exemplares deixarão de chegar aos leitores de 
escolas públicas de todo o País este ano (RAMOS, 2015).9 

                                                 
9
  Disponível em: http://blogs.oglobo.globo.com/graca-ramos/post/os-cortes-chegam-literatura-568230.html,  

acesso em 14 de julho de 2017. 
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 O mesmo texto apontava problemas também no Programa Estadual do Livro, em São 

Paulo. De acordo com a jornalista, houve suspensão da chamada pública, o que ocasionou o 

cancelamento da entrega de cerca de 18 milhões de livros para as escolas daquele estado. 

Ramos projetava a não conclusão dos contratos do governo por meio do PNBE com as 

editoras (a divulgação da lista de obras selecionadas havia sido prorrogada para novembro, o 

que deixaria apenas um mês para a celebração de contrato com as editoras, um prazo 

impraticável). De fato, a projeção de Ramos se confirmou, segundo atestou uma matéria 

veiculada dois meses depois no portal PublishNews, assinada pelo jornalista Leonardo Neto. 

De acordo com ele, representantes de entidades do livro que haviam assinado um manifesto 

em julho de 2015 pela manutenção do PNBE foram recebidos pelo Secretário-Executivo do 

MEC em exercício, que  

 

foi categórico ao dizer que não haverá edital do PNBE em 2015, para compra em 
2016. Além disso, anunciou que o PNBE Temático 2013, estimado em R$ 26 
milhões, e o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic) 2014 (R$ 100 
milhões), ambos já contratados, mas ainda não executados, não deverão deslanchar 
na sua totalidade. O secretário deu a chance de que cerca de 30% dos programas 
poderia sair do papel. Na reunião, não se falou em cancelamento definitivo do 
programa, apenas a suspensão dele em 2015 (NETO, 2015).10 

 

 Mesmo sendo o Secretário-Executivo categórico ao afirmar que não haveria edital em 

2015, foi divulgado no Portal do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE)11 

um edital do PNBE para aquele ano. Entretanto, não foi possível apurar se houve lista de 

títulos para aquisição divulgada, e menos ainda se houve qualquer contrato do governo federal 

celebrado com as editoras por meio do PNBE naquele ano. Não houve a divulgação de 

nenhum novo edital do Programa depois disso (com exceção do Edital PNBE Periódicos 

2016, que não se refere às compras de títulos literários), o que, se não constitui um 

cancelamento definitivo, é claramente uma suspensão por tempo indeterminado.  

 Ainda que a crise orçamentária e a incerteza política que castigam o Brasil desde 2014 

tenham comprometido o andamento de programas de fomento fundamentais como o PNBE, 

as quadrinizações de obras literárias não deixaram de ser produzidas, mesmo que essa 

produção tenha sofrido uma inegável retração. Como exemplo, é possível citar as adaptações 

de Dois irmãos, publicada pela Quadrinhos na Companhia, e Vidas Secas, pela Record, ambas 

                                                                                                                                                         
 
10
 Disponível em: http://www.publishnews.com.br/materias/2015/08/13/pnbe-naufraga-em-2015, acesso em 14 

de julho de 2017. 
11
 Disponível em: http://www.fnde.gov.br/programas/biblioteca-da-escola/biblioteca-da-escola-

consultas/item/5339-edital-pnbe-2015 , acesso em 14 de julho de 2017.   
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em 2015; e Macunaíma, publicada pela Peirópolis em 2016. Muitas pessoas, entre alunos, 

professores, profissionais da educação e membros da comunidade com acesso aos acervos das 

bibliotecas das escolas, têm hoje disponíveis em seus espaços escolares um bom número de 

adaptações em quadrinhos de clássicos universais e da literatura brasileira fornecidos 

diretamente por meio do PNBE. De forma indireta, essas e muitas outras adaptações, cujas 

produções certamente foram impulsionadas por esses editais de fomento, se fazem presentes 

nas livrarias, nas escolas, nas prateleiras das bibliotecas e nas mãos de milhões de jovens (e 

velhos) leitores. 

 

 

1.3. As adaptações na perspectiva da tradução 

 

 A ideia de que adaptar uma obra literária para as histórias em quadrinhos é desenhar as 

imagens que são descritas no texto é tão comum quanto errônea. Os quadrinhos não são mera 

divisão espacial entre imagem e texto numa página; eles constituem, na verdade, uma 

“linguagem que se vale da experiência visual comum ao criador [o quadrinista] e ao público” 

(EISNER, 1999, p. 7), e que se processa pela interação harmônica entre diversos elementos – 

como os requadros, as onomatopeias, os balões, os recordatórios, as ilustrações, o texto – para 

a construção de uma “narrativa gráfica sequencial”. Para o teórico britânico Gary Spencer 

Millidge, quadrinhos são 

 

a unique synthesis of words and pictures; a distinct art form with its own strenghts 
and weaknesses. Unlike cinema, the pictures don’t move. Multiple images are 
presented in a single composed page and “read” like a prose novel, even when there 
are no words present. Comics are more than the sum of their parts; they´re not just a 
sequence of images over a number of consecutive pages in a pamphlet or book, or in 
a computer screen. They´re not just pretty picture illustrating a story. They´re not 
just the words, the lettering fonts, the speech baloons, the size and shapes of the 
panels, the borders around the panels, or the lack of them. Comics are a combination 
of all these things and more (MILLIDGE, 2009, p. 8). 

 

 Da definição de Millidge, é fácil perceber que adaptar um texto literário para a 

linguagem específica dos quadrinhos constitui um processo muito mais complexo do que a 

mera ilustração do texto, e que se faz necessário, para tanto, levar em consideração os 

elementos específicos dessa linguagem própria. Seria, então, cabível considerar que esse 

processo de adaptação é também um processo de tradução, na medida em que os quadrinhos 

constituem uma outra linguagem (e também, num certo sentido um tanto abrangente, uma 
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outra língua)?12 O mais provável é que não exista uma resposta única e exata para essa 

pergunta. Resta-nos, portanto, especular.  

  Sabine Gorovitz escreve que “a tradução promove uma condição de interação, 

podendo ser abordada como situação de passagem: passagem entre línguas, entre culturas e 

realidades, passagem entre leitores e autores” (GOROVITZ, 2011, p. 13). Essa situação de 

passagem acontece da oposição decorrente da leitura que o tradutor faz da “obra do outro, em 

uma língua outra para escrever a sua obra”. Ou seja, é da diferença entre línguas (e textos) que 

emerge a tradução e, consequentemente, uma obra nova – uma obra original. Se o processo de 

adaptação de um texto literário para os quadrinhos constitui uma reescrita do texto original, 

então não é descabido afirmar, partindo dessa constatação, que a adaptação para os 

quadrinhos é também um processo de tradução. 

 Obviamente que o termo “tradução”, que normalmente nos remete à diferença 

linguística, ao trabalho de reescritura de um texto de uma língua para outra, não deve aqui ser 

entendido de forma literal. Como já citado, os quadrinhos constituem um conjunto de 

elementos estruturais próprios que, trabalhados em sintonia, formam uma linguagem 

específica, um código diferente, se assim cabe melhor à definição, e as ideias sobre tradução 

aqui abordadas devem ser de tal forma consideradas. Sobre isso escrevem Andreia Guerini e 

Tereza Barbosa em um texto com o interessante título HQ como tradução: 

 

Na transposição de um lugar (a literatura) para o outro (a HQ) torna-se imperativo 
conseguir no texto alvo aquilo que se realizou imagética e poeticamente no texto de 
partida. Veja-se que em princípio, ao falar de HQ como “tradução”, estamos 
admitindo que HQ é um texto que se equipara à fonte. Evidentemente ela não é 
construída somente por litteras, letras, ela não faz uso apenas do alfa e do beta, mas 
utiliza-se de outros signos para construir a narrativa (GUERINI e BARBOSA, 2013, 
p. 25). 

 

 Portanto, para que a tradução de uma obra literária para a linguagem específica dos 

quadrinhos possa se dar satisfatoriamente é necessário o perfeito domínio dos signos de que 

falam Guerini e Barbosa, dessa linguagem dos quadrinhos, sob risco do fracasso da 

empreitada. Não são raros os casos de adaptações de textos literários que falham na 

transposição para a narrativa gráfica, resultando em livros ilustrados com páginas divididas 

em pequenos quadros que mais simulam uma história em quadrinhos do que realmente tentam 

sê-la (nos deteremos mais sobre isso no capítulo seguinte). 

                                                 
12
 Obviamente que nos referimos aqui ao termo “língua” não em seu sentido estrito, mas por analogia aos 

quadrinhos como um sistema de signos codificados de modo que se possa entender a transmissão de uma 
mensagem, como se dá na tradução para outra língua. 
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 Esses mesmos signos, os elementos constitutivos de uma HQ, também devem ser 

partilhados pelo leitor, responsável por completar as lacunas que são deixadas 

propositalmente pelo quadrinista, e é necessário experiência e conhecimento prévio do leitor 

nesse expediente. Ao discorrer sobre o processo de leitura dos textos, Anna Gargatagli afirma 

que  

 

a superfície lexemática é só a aparência visível de um discurso que, em cada ato de 
leitura, se reconstrói de maneira diferente e contextual. Ao se ler, se interpreta, e 
para que essa operação hermenêutica se realize e seja produtiva a competência 
linguística não deve ser só léxica ou sintática, também deve incluir instrumentos 
para se compreender a forma literária profunda, conhecimento implícito dos leitores 
de literatura (GARGATAGLI, 2012, p. 33).  

 

 Ou seja, o autor, no ato de concepção e produção da obra, conta com a experiência 

prévia, com o conhecimento construído ao longo da vivência do leitor, e mesmo joga com 

esse conhecimento prévio para criar um diálogo conforme a obra é percebida pelo leitor. Um 

indivíduo que nunca leu uma história em quadrinhos na vida, por exemplo, terá certa 

dificuldade para compreender os diálogos dispostos numa ordem sequencial de balões de fala 

(sequência esta que não é arbitrária). Ele pode conseguir entender o todo de uma determinada 

HQ em virtude de sua estrutura gráfica intuitiva, mas dificilmente tirará proveito da 

experiência em toda a sua plenitude. Aqui cabe a máxima de Umberto Eco, que diz ser o texto 

“uma máquina preguiçosa”, que necessita da colaboração do leitor para a construção de seus 

significados múltiplos; significados que constituirão novas e novas leituras tanto da adaptação 

quanto do texto original. 

 Nessa perspectiva, a reescritura de uma determinada obra literária em uma história em 

quadrinhos traz novos sentidos para essa mesma obra literária, na medida em que todo texto é 

sempre adubado por outras inserções, por outras reescritas. A tradução recria e cria; e é 

possível afirmar que nunca é homogênea, pois toda reescrita suscita novas leituras, novos 

matizes, novas interpretações, como frutos de uma mesma semente. E esse ato de recriação é 

também o de criação de outra obra, independente.  

Neste ponto, cabe retomarmos a controversa questão que sempre se faz presente 

quando discutidas as adaptações de textos literários para os quadrinhos ou para qualquer outra 

mídia, e que também se faz presente nos estudos sobre a tradução: a relação hierárquica que 

subordina a obra transposta ao texto original. Fernanda Bitazi abre um artigo sobre o tema 

citando uma afirmação bastante incisiva da teórica canadense Linda Hutcheon, autora de Uma 

teoria da adaptação, a qual assevera estar fadada a adaptação a ser considerada menor em 
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relação ao texto-fonte, nunca atingindo o mesmo patamar de qualidade. “Como consequência 

dessa perspectiva, é muito comum que as adaptações quadrinizadas de textos literários sejam 

encaradas como produções que deturpam o sagrado universo literário, sobretudo se o diálogo 

for estabelecido com os clássicos” (BITAZI, 2016, p. 108). Com base nas teorias dos 

quadrinhos e no estudo das adaptações, Fernanda Bitazi busca refutar, em seu texto, o 

posicionamento de Hutcheon em relação às adaptações, “visando justamente a constatar que a 

adaptação é um produto cultural tão autêntico e criativo quanto seu texto-base” (idem, p. 108). 

Para a autora, a adaptação não destrói a trama literária, como muitos estudiosos que atacam as 

adaptações parecem crer, mas reelabora e reconstrói uma nova trama em uma nova forma 

(assim como acontece, segundo a autora, com as adaptações cinematográficas de obras 

literárias), o que torna essa reelaboração única em relação ao texto da qual se origina. São 

outras palavras para o que já afirmamos aqui: a adaptação cria seu original.  

Falamos em adaptações cinematográficas e cumpre trazermos à discussão os estudos 

sobre adaptações do professor e teórico norte-americano Robert Stam, que analisa o processo 

de “perda” da obra transposta em relação ao seu original.     

 

Termos como “infidelidade”, “traição”, “deformação”, “violação”, 
“abastardamento”, “vulgarização”, e “profanação” proliferam no discurso sobre 
adaptações, cada palavra carregando sua carga específica de ignomínia. 
“Infidelidade” carrega insinuações de pudor vitoriano; “traição” evoca perfídia 
ética; “abastardamento” conota ilegitimidade; “deformação” sugere aversão estética 
e monstruosidade; “violação” sugere violência sexual; “vulgarização” insinua 
degradação de classe; e “profanação” implica sacrilégio religioso e blasfêmia. 
Embora seja fácil imaginar um grande número de expressões positivas para as 
adaptações, a retórica padrão comumente lança mão de um discurso elegíaco de 
perda, lamentando o que foi “perdido” na transição de um romance ao filme, ao 
mesmo tempo em que ignora o que foi “ganhado” (STAM, 2006, p. 20). 

 

Robert Stam se refere a “romance” e “filme” por ser a relação entre literatura e cinema 

o objeto de seu estudo, mas poderíamos facilmente substituir o termo “filme” por “história em 

quadrinhos” (e, no caso de O Alienista, “romance” por “conto”), substituição de nosso 

interesse. Em suma, Stam acredita que não há exatamente uma relação de perda e ganho no 

processo de adaptação de um texto literário, posto que a adaptação não está subordinada ao 

seu texto fonte por ser ela mesma seu próprio original. Até mesmo o termo “original” é 

questionado pelo teórico: 

 

A desconstrução de Derrida, por exemplo, desfez binarismos excessivamente rígidos 
em favor da noção de “mútua invaginação”. A desconstrução também desmantela a 
hierarquia do “original” e da “cópia”. Numa perspectiva derridiana, o prestígio aural 
do original não vai contra a cópia, mas é criado pelas cópias, sem as quais a própria 
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ideia de originalidade perde o sentido. O filme enquanto “cópia”, ademais, pode ser 
o “original” para “cópias” subsequentes. Uma adaptação cinematográfica como 
“cópia”, por analogia, não é necessariamente inferior à novela como “original”. A 
crítica derridiana das origens é literalmente verdadeira em relação à adaptação. O 
“original” sempre se revela parcialmente “copiado” de algo anterior. A Odisseia 
remonta à história oral anônima, Don Quixote remonta aos romances de cavalaria, 
Robinson Crusoé remonta ao jornalismo de viagem, e assim segue ad infinitum 
(STAM, 2006, p. 22). 

 

Ou seja, de acordo com Stam, o texto original (romance) só é “original” em oposição 

ao termo “adaptação” da obra transposta (história em quadrinhos). Na prática, é uma questão 

terminológica. “Dentro de um mundo extenso e inclusivo de imagens e simulações, a 

adaptação se torna apenas um outro texto, fazendo parte de um amplo contínuo discursivo” 

(idem, p. 24).    

Mesmo se decidirmos ignorar qualquer relação hierárquica entre texto original e a re-

escrita – ou texto-fonte e texto-traduzido – há que se considerar a constante presença do autor 

original na tradução, que surge do confrontamento entre os textos. Retomando os escritos de 

Sabine Gorovitz sobre o ato de tradução como uma passagem entre duas margens, afirma ela, 

ao citar Heidegger, que “a tradução não liga duas margens que já estão lá, mas faz com que as 

margens emerjam como margens. Ou seja, a fronteira apenas ocorre e se evidencia quando a 

diferença é posta à prova, impondo uma resistência” (GOROVITZ, 2011, p. 13). No caso da 

transposição para os quadrinhos, a adaptação faz emergir a fronteira entre o texto do romance 

e a HQ produzida pelo quadrinista, sendo essa relação constante e presente, porque o 

romancista está sempre presente, de certa forma, no trabalho do quadrinista. Para Gorovitz,   

 

a figura autoral está sempre atrás do tradutor, exigindo uma atitude, algo que a 
simples leitura não pode ou não precisa revelar. Ou ele domestica ou ele se submete 
a sua autoridade. Esta decisão inconsciente surge quando o tradutor enfrenta a 
diferença e a resistência do texto e ao texto. (…) É uma relação entre sujeitos, entre 
realidades e afetos. O tradutor, ao eleger construções, transforma e adapta, a partir 
delas, os elementos que chegam até ele por diversos caminhos, como uma presença 
virtual (idem, p. 15). 

 

 Neste estudo, assumiremos a transposição do texto literário para a narrativa gráfica 

como uma forma de tradução. Tradução de um sistema de signos para outro, de uma 

linguagem (conforme o entendimento de Eisner) para outra linguagem, partindo do 

pressuposto, como pontuam Guerini e Barbosa (2013, p. 25), de que a adaptação “é um texto 

que se equipara à fonte”.  
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1.4. Fábio Moon e Gabriel Bá, gêmeos e quadrinistas  

 

 Na noite de 25 de julho de 2008, durante mais uma edição da San Diego Comic Con 

(SDCC), a maior megaconvenção de quadrinhos e entretenimento do planeta, realizada 

anualmente na cidade de San Diego, nos Estados Unidos, três brasileiros subiam ao palco para 

receberem suas estatuetas do Eisner Award, a mais importante premiação da indústria norte-

americana de quadrinhos, e uma das mais importantes do mundo. Gabriel Bá e Fábio Moon, 

já bastante conhecidos na indústria por seus trabalhos anteriores, conquistaram o Eisner 

(prêmio que até então nunca havia sido concedido a um artista brasileiro) na categoria Melhor 

antologia (Best anthology) pela publicação independente “5”, em parceria com a italiana 

Becky Cloonan, o grego Vasilis Lolos e o gaúcho Rafael Grampá – o terceiro brasileiro a 

subir ao palco naquela noite. Tomado pela empolgação e bastante aplaudido, Fábio Moon 

recebeu sua estatueta e foi ao púlpito fazer um dos discursos mais curtos e emocionantes da 

celebração, declarando todo seu amor aos quadrinhos em apenas três frases: “Eu amo histórias 

em quadrinhos. Eu sempre quis fazer histórias em quadrinhos. Tudo o que eu sempre quis 

fazer foi histórias em quadrinhos”.13  

 As três curtas frases de Fábio Moon naquela noite de julho de 2008 resumem bem a 

relação dos irmãos gêmeos paulistas com as histórias em quadrinhos. Nascidos na cidade de 

São Paulo em 5 de junho de 1976, Fábio Araújo Carvalho e Gabriel Araújo Carvalho se 

viram, desde muito pequenos, sempre cercados por revistinhas da Turma da Mônica, dos 

personagens Disney e dos super-heróis da DC Comics e da Marvel, que ganhavam dos pais 

como forma de lazer e incentivo ao hábito da leitura. Não demorou para que aquelas 

revistinhas trazidas eventualmente pelos pais se tornassem insuficientes para o apetite cada 

vez mais voraz dos gêmeos por mais histórias em quadrinhos. Moradores desde sempre da 

Vila Madalena, bairro nobre de São Paulo distante apenas algumas estações de metrô do 

centro da cidade, Fábio e Gabriel não encontraram problemas para terem acesso ao vasto 

mundo das histórias em quadrinhos que existia para além do que era publicado no Brasil, 

tendo em vista a localização geográfica privilegiada onde sempre viveram. Conhecida por sua 

efervescência cultural, a Vila Madalena é um bairro agitado e boêmio, ponto de encontro de 

artistas e intelectuais, logradouro de lojas, bares, galerias, restaurantes, e também de muitas 

livrarias, bibliotecas e lojas especializadas em quadrinhos. E era nesses espaços da Vila 

                                                 
13
 Vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=7Wtz8Yj2Y5M&t=160s. Acesso em 09 de julho de 

2017. 
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Madalena, do centro paulistano e de bairros próximos que os gêmeos adquiriam não só as 

publicações nacionais de quadrinhos editadas pela Abril ou pela Globo, mas também as quase 

inacessíveis publicações importadas de editoras americanas como DC Comics, Marvel, 

Image, Dark Horse e as mais inacessíveis ainda publicações europeias de quadrinhos.  

 

Quando eu era criança, eu descobria as histórias em quadrinhos quando meus pais 
me davam uma revista nova. Depois disso, passei a descobrir novas revistas num 
sebo em que meus pais trocavam as revistas antigas por novas. Depois disso, passei 
para os gibis novos que íamos comprar na banca e os gibis antigos que íamos ler na 
biblioteca da escola. Quando descobrimos os gibis importados, numa banca de 
importados no shopping Eldorado, foi outra mudança que nos levou atrás de mais 
opções e mais descobertas. Descobrimos na Devir (ainda na casa amarela no 
Cambuci) uma importadora de gibis importados e livros de RPG, mas para a nossa 
adolescência o longínquo Cambuci era uma visita eventual. Descobrimos, mais 
próximo da nossa Vila Madalena, uma banca de jornais que só vendia gibis, a 
Comix, perto da Paulista, e para essa banca podíamos ir de bicicleta para suprir 
nossa vontade de continuar descobrindo gibis importados, tanto pra saber o que 
acontecia com os super-heróis em inglês antes de saber pelas versões da Abril como 
para comprar gibis importados que não tinham versão nacional. Foi assim que eu 
cheguei à faculdade de artes, que no meu caso era a FAAP (MOON, 2012).14 

 

 Soa estranho para os dias atuais falar em dificuldade de obtenção de HQs diante da 

extrema facilidade de acesso imediato a qualquer tipo de publicação de qualquer lugar do 

mundo (e mesmo de qualquer edição já publicada em qualquer ponto no passado) que a 

internet é capaz de proporcionar, e também da ampla oferta de publicações em quadrinhos 

disponíveis hoje nas bancas, livrarias e comicshops (isso sem citar as megastores virtuais, 

como a Amazon), mas não era assim durante a infância e a adolescência de Moon e Bá. 

Poucas eram as histórias em quadrinhos publicadas no Brasil mensalmente nas décadas de 

1980 e 1990 se comparado com o volume de publicações atuais (o mercado de mangás, por 

exemplo, que representa uma considerável fatia de tudo o que é publicado em HQs no país 

hoje, era praticamente inexistente), e as editoras enfrentavam ainda grandes problemas com a 

distribuição desses materiais, que não chegavam em todas as bancas de jornal do vasto 

território brasileiro, deixando desabastecidas as cidades menores e mais afastadas. A 

importação de quadrinhos estrangeiros era difícil porque pouquíssimas lojas prestavam esse 

serviço. Quando a importação era possível, acabava se tornando inviável em virtude do 

encarecimento do produto, posto que as variações cambiais das instáveis moedas do país 

triplicavam ou quadruplicavam o valor em dólares do preço de capa, ao qual era ainda 

somado o valor do frete internacional. Desnecessário dizer que a internet sequer existia nos 

                                                 
14
 Disponível em http://10paezinhos.blog.uol.com.br/arch2012-02-01_2012-02-29.html, acesso em 03 de julho 

de 2017. 
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anos 80, e o acesso à rede mundial a partir de microcomputadores pessoais ainda começava a 

engatinhar na segunda metade da década de 90. Nesse cenário (bastante apocalíptico para um 

colecionador de HQs), era uma enorme vantagem morar nos grandes centros urbanos, 

sobretudo na cidade de São Paulo, que era – e ainda é – de longe o maior mercado 

consumidor não só de histórias em quadrinhos mas de todas as publicações comercializadas 

no Brasil. Fábio e Gabriel não se limitavam, portanto, a acompanhar apenas as aventuras do 

Super-Homem ou do Homem-Aranha, por exemplo, publicadas pela Editora Abril com um 

atraso médio de três anos em relação ao mês de lançamento nos Estados Unidos; eles tinham 

acesso às edições originais dessas revistas pouco depois de lançadas lá fora. Os gêmeos 

podiam acompanhar, por meio dos importados, histórias de personagens desconhecidos para o 

público brasileiro (como Hellboy, Nexus, Mage e muitos outros), publicações independentes 

americanas, como Bone, ler quadrinhos franceses, belgas e italianos e, dessa forma, conhecer 

e acompanhar artistas inéditos (ou muito pouco publicados) no Brasil, como o francês 

Moebius, os italianos Serpieri, Manara e Crepax, e os americanos Geoff Darrow, Jeff Smith 

(de Bone) e Mike Mignola (de Hellboy), só para citar alguns. Todas essas publicações e 

artistas tiveram influência em maior ou menor grau nos trabalhos de Fábio Moon e Gabriel 

Bá, que foram também influenciados por artistas nacionais, sobretudo a cartunista Laerte 

Coutinho, amiga dos gêmeos e frequentadora da Vila Madalena, onde sempre expôs trabalhos. 

 Movidos pela vontade de contar suas próprias histórias, Fábio e Gabriel começaram a 

produzir fanzines em 1993 e fundaram, quatro anos depois, já universitários, aquele que viria 

a ser o fanzine semanal (com mais de quarenta números editados) pelo qual ficariam 

conhecidos: 10 pãezinhos, nome também do blog da dupla, hospedado desde 2004 no portal 

uol, atualizado até os dias atuais. Aos poucos, os trabalhos dos gêmeos foram ganhando 

notoriedade e Moon e Bá passaram a publicar quadrinhos em antologias e também por meio 

de editoras, como a Via Lettera (O girassol e a lua, em 2000, e Meu coração, não sei porque, 

em 2001) e a Devir (Crítica, Mesa pra Dois e Fanzine, em 2004, 2006 e 2007, 

respectivamente). A dupla buscou atacar também outro front: o mercado internacional. 

Frequentadores assíduos desde 1997 da já citada San Diego Comic Con,  

 

eles foram à famosa convenção quase todo ano. E, com os portfólios embaixo dos 
braços, eles mostravam seus trabalhos a quem se interessasse em vê-los. “Quando o 
trabalho está fundamentalmente baseado no autor, tem que vender mesmo. Não é o 
que acontece quando você desenha o Homem-Aranha e as pessoas querem ver o 
personagem”, justifica Moon. “Queremos contar histórias diferentes e que as 
pessoas de interessem por nosso trabalho não importa o que façamos. Não é uma 
estratégia consciente, mas um esforço consciente” (NAVEGA, 2015, p. 113).  
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 O networking rendeu frutos, e a dupla de quadrinistas passou a desenhar para o 

mercado americano quadrinhos como a série de espionagem sci-fi Casanova, para a editora 

Image Comics, e os títulos Umbrella Academy e B.P.R.D, para a editora Dark Horse Comics, 

só para citar alguns. Seus trabalhos foram publicados também na Europa, como a coletânea 

De:Tales, lançada na Itália, Espanha e Alemanha. Mas a consagração veio com a série 

Daytripper, publicada nos Estados Unidos em dez edições mensais pelo selo Vertigo da DC 

Comics entre janeiro e novembro de 2010 (e, no Brasil, compiladas em um único volume, 

publicado pela Panini em setembro de 2011), trabalho que consolidou Fábio Moon e Gabriel 

Bá entre os melhores quadrinistas da atualidade. O encadernado de Daytripper estreou em 

primeiro lugar na lista de 27 de janeiro de 2011 da New York Times Graphic Book Paperback 

Bestseller List, a lista do New York Times dos encadernados de capa cartonada mais 

vendidos15, figurando por quatro semanas na lista, sendo no topo em três delas. A obra é uma 

das publicações em quadrinhos produzidas por brasileiros de maior sucesso internacional, e 

coleciona prêmios, entre eles o Eisner, na categoria Melhor série limitada (best limited series); 

o Harvey Award, na categoria Melhor história ou publicação individual (best single issue or 

story); e o britânico Eagle Award. Além disso, figurou entre as dez publicações mais vendidas 

da Amazon em 2011, na lista de melhores quadrinhos daquele mesmo ano da Publisher’s 

Weekly Award, e já foi traduzido para doze idiomas. 

 Em Daytripper, o leitor acompanha a vida e as mortes de Brás de Oliva Domingos, 

redator de obituários do Jornal de São Paulo e filho do renomado escritor Benedito de Oliva 

Domingos, com quem nunca teve uma relação próxima, embora também não conflituosa. Brás 

é perseguido pela sombra do sucesso de seu pai no mundo das letras, o que impulsiona sua 

busca por reconhecimento na mesma carreira de Benedito, como que se desse reconhecimento 

pudesse vir a aprovação paterna e um consequente estreitamento de laços. Enquanto não 

alcança seu intento, Brás segue – um tanto frustrado – redigindo obituários, resumindo em 

pequenas notas de jornal vidas inteiras que haviam encontrado seu fim. 

 Dissemos “a vida e as mortes” porque, em Daytripper, o leitor testemunha não só o 

desenrolar da vida de Brás desde seu nascimento, mas também as muitas e possíveis mortes 

do personagem ao longo da vida. A narrativa se divide em dez capítulos, cada um 

correspondendo a uma edição da série, com uma morte diferente do personagem ao final de 

cada capítulo. Essas mortes de Brás, que quase sempre acontecem de forma abrupta e precoce, 

                                                 
15
 Cf. http://nyti.ms/2ufn3hh. Acesso em 09 de julho de 2017.  
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podem ocorrer a qualquer instante e em qualquer idade do personagem: quando ainda um 

menino de onze anos, tentando resgatar uma pipa presa em fios de alta-tensão; ou quando um 

jovem adulto de 32, vítima aleatória de um assalto em um bar; ou aos 28, morto por 

atropelamento logo após conhecer o amor de sua vida (ou de suas outras vidas); aos 47, em 

virtude de complicações cirúrgicas durante a extração de um tumor cerebral; ou ainda quando 

um senhor de 76 anos de idade, aguardando a morte em face do mesmo tumor que, nesta vida, 

foi extraído sem complicações na cirurgia a qual foi submetido aos 47. Mais do que uma 

história sobre a finitude, Daytripper é uma história sobre a vida e as possíveis vidas que 

poderiam existir se ela não fosse interrompida. É sobre família, amigos e amores que 

preenchem a vida com significado e direção. É uma história sobre como a vida sempre 

continua, apesar do quão próximo do fim ela está a todo momento. Não por acaso, Craig 

Thompson, autor das consagradas graphic novels Retalhos e Habibi, abre a edição 

encadernada da série com um prefácio ilustrado no qual afirma ser a obra uma reflexão sobre 

a “efemeridade da vida”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Figura 5. Capas das edições americanas de Daytripper.  

  

 São evidentes as referências que Daytripper faz à literatura brasileira (e também à 

literatura como objetivo profissional), sobretudo ao livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, 

de Machado de Assis. O próprio nome do protagonista é uma referência direta ao romance, e 

ambas as obras contam as vidas de homens a partir da ideia de seu traspassamento. No 

entanto, é com a adaptação do conto O Alienista, publicado em 2007 (trabalho também de 
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extrema relevância para a carreira da dupla de quadrinistas), que o diálogo com o Bruxo do 

Cosme Velho se torna mais direto. E é essa adaptação o objeto de análise do próximo capítulo.   
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CAPÍTULO 2  

 

2.1 O Alienista 

  

 O Alienista, talvez o mais conhecido dos contos de Machado de Assis, foi escrito entre 

1881 e 1882, e publicado no periódico A estação, integrando posteriormente a coletânea 

Papéis Avulsos, de 1882. Lançado em um momento histórico marcado pelo positivismo, pela 

ascensão do pensamento científico em substituição ao obscurantismo, e do fortalecimento dos 

ideais republicanos que agitavam o país, o texto é um verdadeiro tratado sobre a natureza 

humana, sobre o exercício desmedido do poder – travestido de metodologia – e, acima de 

tudo, uma crítica mordaz ao cientificismo que, importado da Europa, despontava em terras 

tupiniquins como doutrina dominante.  

O Alienista narra a história de Simão Bacamarte, um proeminente médico que, vindo 

de Portugal, estabelece-se em Itaguaí, pequena vila do interior do Rio de Janeiro. Homem da 

ciência, Bacamarte casa-se com D. Evarista da Costa e Mascarenhas, viúva de um juiz de 

fora, e passa a dedicar-se integralmente aos estudos da psiquiatria, da “patologia cerebral”, 

tendo por objetivo a busca pela “saúde da alma”, o perfeito funcionamento das faculdades 

mentais do homem. 

Munido de total liberdade de ação que sua posição e seu prestígio enquanto detentor 

de conhecimentos lhe proporciona, o médico faz de toda Itaguaí e de seus habitantes seu 

campo de estudos, ergue uma edificação – a Casa Verde – destinada a abrigar para tratamento 

os indivíduos diagnosticados por ele como doentes mentais, e sai pelas ruas a identificar e 

recolher aqueles que não dispunham de boa saúde mental.  

 Um a um, os loucos de Itaguaí vão sendo internados na Casa Verde e tratados pelo 

Doutor Bacamarte, cada vez mais convencido de que a insanidade é um octópode com mais 

tentáculos do que se poderia supor, e que muitas são as doenças da mente, as quais necessitam 

de mais estudos. O médico passa a internar cidadãos de Itaguaí até então considerados 

normais pelo senso comum, o que acaba por encher a Casa Verde e consternar a sociedade da 

pequena vila. É nesse momento que o barbeiro Porfírio surge como principal voz contra o 

Doutor Simão Bacamarte, organizando um levante de amplo apoio popular – intitulado 

“revolta dos canjicas” – no intuito de libertar Itaguaí do julgo despótico do cientista.   

 Sucede uma sangrenta batalha entre os revoltosos e os Dragões da Independência, a 

guarda acionada para restaurar a ordem pública. Vitoriosos, os canjicas tomam a Câmara da 
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cidade, que passa o poder para o barbeiro Porfírio. Inesperadamente, este tenta firmar um 

acordo com o doutor Bacamarte, na esperança de tê-lo como aliado. Diante da proposta de 

Porfírio e sua aparente ganância por poder, o alienista se convence de que o barbeiro não goza 

de saúde mental e, com a chegada de novas tropas dos Dragões Imperiais, exige sua 

internação na Casa Verde, prontamente atendida.  

 Com a ordem da vila restaurada, Simão Bacamarte retoma sua rotina de internações, 

chegando mesmo a recolher sua esposa, Dona Evarista, para o interior do sanatório, e também 

o presidente da Câmara. Convencido de que as definições de sanidade e loucura estão em 

ordem inversa, uma vez que quatro quintos da população itaguaiense estava aprisionada na 

Casa Verde, o médico decide libertar aqueles que antes considerava loucos e aprisionar os que 

antes considerava sadios. A narrativa se encerra quando, por fim, o doutor Simão Bacamarte, 

questionando seus próprios atos, chega à conclusão de que é ele quem necessita de 

tratamento, libera todos os pacientes e se enclausura sozinho até seus últimos dias nas 

dependências do sanatório. 

 Em O Alienista, o leitor atento encontra a sátira dos arquétipos humanos, a crítica 

direcionada às relações sociais, à hierarquia social vigente e à inépcia das instituições, bem 

como o pessimismo em relação às atitudes dos homens. São apenas alguns dos traços 

característicos da extensa produção de Machado de Assis que o leitor identifica no texto – 

marcas da genialidade que garante ao Bruxo do Cosme Velho um honroso lugar entre os mais 

importantes nomes da Literatura Brasileira. E o leitor encontra tudo isso em uma narrativa 

curta (short story). Um conto.  

 Há certa discordância quanto a essa classificação. De fato, não é consenso entre os 

estudiosos da obra de Machado de Assis o enquadramento do texto de O Alienista entre os 

gêneros conto ou novela, embora seja comumente adotada a primeira classificação por grande 

parte dos teóricos. Esse desacordo se dá muito pela complexidade da obra e de sua estrutura, 

que parece passear livremente entre os dois gêneros literários, o que dificulta seu 

enquadramento entre um e outro. Para este estudo, no entanto, essa questão não tem 

relevância. Trataremos O Alienista aqui como um conto na medida em que se constitui como 

uma história curta, ou um “recorte de fragmento da realidade” (CORTÁZAR, 2006, p. 151) de 

seus personagens, como escreve, ao comparar o conto a uma fotografia, Julio Cortázar 

(reconhecidamente um exímio contista), no ensaio “Alguns aspectos do conto”. 

 Lucas Píter Costa (2013), discorrendo sobre essa querela classificatória de gênero, 

afirma que “A questão da classificação genérica ainda se complica pelo fato de que, sendo 

novela ou conto, O Alienista machadiano se transforma pelas mãos de [Fábio] Moon e 
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[Gabriel] Bá em um romance – um romance gráfico (afinal, novel é romance em inglês)” 

(COSTA, 2013, p. 23).16 Neste capítulo, vamos verificar como se dá essa transformação, com 

base nos estudos sobre a teoria da arte sequencial e do fazer quadrinístico.  

 

 

2.2. O Alienista, graphic novel 

 

 O Alienista em quadrinhos, primeira publicação da coleção “Grandes Clássicos em 

Graphic Novel” da Editora Agir, foi lançada em abril de 2007, resultado do acordo entre a 

matriz da Editora Agir, a Ediouro, e os autores Fábio Moon e Gabriel Bá, que escolheram o 

conto de Machado de Assis para ser quadrinizado (COSTA, 2013, p. 3). Ambos trabalharam 

no roteiro para a HQ, ficando a capa a cargo da caneta nanquim de Gabriel Bá, e os desenhos 

a cargo do pincel de Fábio Moon. A graphic novel teve boa recepção, não só pelo público 

leitor de histórias em quadrinhos, mas também pela crítica especializada e por educadores. 

Para Costa (idem, p. 3), “a versão em quadrinhos da obra de Machado contribuiu de modo 

promissor para a notoriedade de Moon e Bá no Brasil, abrindo portas para entrevistas 

diversas, cujo foco principal fosse literatura e(m) quadrinhos”.  

 O formato diferenciado da HQ, de tamanho maior e com papel couché de gramatura 

115 (considerado “de luxo” pelo mercado nacional de quadrinhos), aliado ao fato de a edição 

ter se destinado à venda em livrarias e não em bancas de revistas, contribuíram para a 

recepção diferenciada de O Alienista em quadrinhos:  

 

Essas características do suporte, que diferem das produções seriadas que utilizam 
papel mais fino e formatos menores, fazem destoar o preço da obra em relação aos 
quadrinhos vendidos em bancas e às outras três adaptações em quadrinhos do 
mesmo conto. O preço e o local de venda acabam selecionando um tipo de público, 
que muitas vezes não se restringe ao colecionador de quadrinhos seriados ou público 
infantojuvenil (COSTA, 2013, p. 2). 

 

                                                 
16
 Essa afirmação é de certa forma questionável, principalmente se considerarmos a interpretação dos estudos de 

Will Eisner (1999) sobre a arte sequencial que entende a graphic novel como expressão artística individual – 
sendo o texto e a arte de uma história fechada produzidos inteiramente por um único artista –, uma interpretação 
que decorre da própria obra quadrinística do autor (A contract with God, To the heart of the storm e outros). 
Segundo essa interpretação, e conforme o exposto anteriormente neste estudo, não seria a adaptação de Moon e 
Bá uma graphic novel por razões óbvias. No entanto, ela não é majoritária, e mesmo Eisner não chega a ser tão 
restritivo em seus estudos sobre as novelas gráficas, posto que leva em consideração o trabalho coletivo na 
produção das histórias em quadrinhos (sobretudo quando se refere à produção quase industrial dos comics de 
massa nos Estados Unidos), ainda que com certa ressalva.  
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  Em 2008, o trabalho recebeu o prêmio Jabuti de Melhor obra didática e paradidática 

para o ensino fundamental e médio, nunca antes concedido a uma publicação em quadrinhos, 

e constou da lista do PNBE de 23 histórias em quadrinhos distribuídas pelo Ministério da 

Educação (MEC) em escolas públicas e bibliotecas do país. Até então, nenhuma outra lista do 

Programa chegou a contemplar uma quantidade tão significativa de obras em histórias em 

quadrinhos. Se considerarmos que o conto O Alienista foi adaptado quatro vezes para as HQs 

no período entre 2006 e 2008 (VERGUEIRO e RAMOS, 2009), e que somente a versão de 

Moon e Bá foi incluída na lista17, uma interessante questão pode ser levantada: o que faz 

dessa adaptação em particular um trabalho que se destaca, como comprovam as boas críticas, 

a inclusão na lista do PNBE e a concessão do prêmio Jabuti aos gêmeos quadrinistas? Quais 

são os elementos que permitem atribuir um critério valorativo maior a uma determinada 

adaptação em relação às demais? E, indo mais a fundo na questão, o que torna uma adaptação 

eficaz em relação ao texto-fonte na perspectiva da produção quadrinística? 

 Uma possível resposta que logo salta à mente trata das similaridades entre o texto-

fonte e a adaptação em quadrinhos. Essas similaridades visam possibilitar que o leitor 

identifique elementos do texto original na adaptação (tais elementos podem ser a 

quadrinização de passagens e cenas específicas importantes para a compreensão do texto, ou a 

reprodução visual da ambientação da HQ, ou até mesmo a simples caracterização em imagens 

dos personagens). A isto chamaremos de “efeito de reconhecimento”. Quanto maiores são as 

similaridades entre a adaptação em quadrinhos e o texto-fonte, maior é o efeito de 

reconhecimento e, aparentemente, maiores são as chances de êxito de uma adaptação (de 

acordo, é claro, com o objetivo a que se propõe o quadrinista). Essa parece ser uma dedução 

lógica. Contudo, seria o efeito de reconhecimento um elemento indispensável para que uma 

adaptação se mostre eficiente enquanto transposição de um texto literário para os quadrinhos? 

Esse êxito é facilmente logrado apenas na representação imagética do texto literário, disposta 

em requadros sequenciais? Em termos bem simples: adaptar uma obra literária em quadrinhos 

é apenas desenhar o que o autor do texto descreve?  

 

 

2.3. O Alienista, história em quadrinhos 

 

                                                 
17
 Conforme levantamento realizado por Yamaguti (2014, p. 447) com todas as adaptações literárias incluídas 

nas listas do PNBE entre 2009 e 2012, somado à lista de 2013 disponível no portal do MEC.   
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 Um importante aspecto sobre a adaptação de Fábio Moon e Gabriel Bá diz respeito ao 

fato de ela não ser apenas uma adaptação em quadrinhos de uma obra literária; ela é, acima de 

tudo, uma história em quadrinhos. Um dos maiores problemas em relação a muitas 

adaptações em HQ de obras literárias é que elas se restringem a reproduzir o texto original em 

imagens contidas em requadros, resultando num produto que se limita a ser um livro com 

ilustrações do texto escrito, ou seja, um “livro ilustrado em quadrinhos”. O livro ilustrado em 

quadrinhos se assemelha muito mais ao livro infantil e/ou infantojuvenil, cujas páginas são 

compostas por trechos do texto, seguidos de ilustrações fiéis desses trechos, que geralmente 

ocupam todo o espaço de uma página (desnecessário dizer que esses livros não são histórias 

em quadrinhos per se).  

 Ao analisar as variadas formas de interação entre palavras e imagens na arte 

sequencial, o quadrinista e teórico Scott McCloud aponta como uma dessas formas os 

“quadros duo-específicos”, que são quadros “em que palavras e figuras transmitem a mesma 

mensagem” (McCLOUD, 2005, p.153).18 O autor exemplifica com algumas imagens, entre 

elas a de um requadro que contém um recordatório (área do quadro destinada à “voz do 

narrador”) onde se lê “Sério, George ergueu o pirulito”. Abaixo do recordatório, ainda dentro 

do mesmo requadro, vê-se um desenho de um homem de idade avançada, com uma expressão 

fechada, um tanto sisuda, sobrancelhas franzidas, de terno e gravata, que ergue, com a mão 

esquerda, um pirulito. Um observador atento consegue perceber facilmente que todos os 

detalhes da ilustração remetem ao significado do predicativo do sujeito “sério” do 

recordatório, que reflete o estado de espírito de George (afinal, um homem de idade avançada, 

vestindo terno e gravata com uma expressão fechada e sisuda não pode ser outra coisa senão 

um homem sério!), e que o personagem George realiza a exata ação descrita no mesmo 

recordatório: levantar um pirulito. Ou seja, a relação entre imagem e texto nos quadros duo-

específicos é de simples reprodução. O desenho reproduz o que o texto do recordatório diz. É 

o que McCloud chama de combinação “específica da dupla”, onde “palavras e imagens 

transmitem aproximadamente a mesma mensagem” (McCLOUD, 2008, p. 130). Nos livros 

ilustrados em quadrinhos, com algumas exceções (como em diálogos entre personagens, por 

exemplo), basicamente toda a HQ é composta por uma sequência de quadros duo-específicos. 

                                                 
18
  Scott McCloud analisa sete tipos diferentes de interações entre imagens e palavras nas histórias em 

quadrinhos, a saber: a) combinação específica de palavras; b) combinação específica de imagem; c) quadros duo-
específicos; d) combinação aditiva; e) combinações paralelas; f) montagem; e g) combinação interdependente. 
Essas interações constituem a base da relação texto/imagem nas HQs, e embora se façam presentes em maior ou 
menor grau também nas adaptações, inclusive nos objetos deste estudo, interessa-nos para entender o conceito de 
livro ilustrado em quadrinhos o tipo de interação dos quadros duo-específicos. 
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Essa falta de variação na constituição dos requadros prejudica o fluxo da narrativa19, 

desconsidera a capacidade do leitor de deslindar as imagens por si (uma vez que a cena está 

descrita no recordatório do requadro), e acaba por tornar a leitura bastante cansativa e 

desinteressante.  

 Embora nem de longe façam uso de todos os recursos que a arte sequencial é capaz de 

dispor, não há como negar que os livros ilustrados em quadrinhos também são HQs, até 

porque as próprias definições de histórias em quadrinhos fornecidas por autores como Will 

Eisner e o próprio McCloud são bastante abrangentes, englobando um considerável conjunto 

de produtos diferentes de um mesmo tipo de gênero artístico (quadrinhos seriados, graphic 

novels, tirinhas de jornal, webcomics, etc.). Contudo, o livro ilustrado em quadrinhos, por sua 

própria constituição texto/ilustração, ignora ou subaproveita alguns elementos da arte 

sequencial que a fazem ser o que na verdade o próprio nome diz: arte em sequência.  

 Um desses elementos, talvez o mais importante, é a narrativa – a maneira pela qual o 

artista conta a história por meio das imagens. Ao estudar a narrativa nas HQs e as transições 

de cenas entre os quadros, Scott McCloud (2005, p. 70 a 72) discrimina e exemplifica com 

ilustrações seis tipos diferentes de transições: 1) transição momento-a-momento, que retrata 

uma passagem breve de tempo em uma mesma cena, como o piscar de olhos de um 

personagem, ou a aproximação quadro a quadro de um objeto; 2) transição ação-a-ação, que 

marca a passagem de uma ação para outra entre os quadros; 3) transição tema-a-tema, onde há 

mudança de foco e ambientação dentro de uma mesma cena, com mudança de ângulos do 

requadro; 4) transição cena-a-cena, que marca mudanças significativas de tempo e espaço 

entre os quadros, exigindo capacidade de raciocínio dedutivo do leitor para completar a cena; 

5) transição aspecto-a-aspecto, que estabelece cortes de espaço (mas não de tempo) e de 

diferentes aspectos de uma mesma cena; e 6) transição non-sequitur, onde não há sequência 

lógica na transição de um quadro a outro. Os seis tipos de transições narrativas observadas 

pelo autor são maneiras diferentes de se dispor a sequência das imagens nos requadros, de 

modo que o leitor possa “preencher” e “concluir” não só a passagem de tempo nos 

quadrinhos, mas também a ambientação, a transição de ideias, o desenvolvimento da ação, e 

demais aspectos da narrativa. Para o autor: 

 

                                                 
19
 O termo narrativa aqui empregado não se refere à estrutura da narração de textos literários (situação inicial, 

evento perturbador, desenvolvimento, clímax, desfecho), e sim aos elementos a serviço do artista para que ele 
possa “contar a história nos quadrinhos”, como a ordem e disposição dos quadros, o controle do tempo, os 
ângulos das imagens nos requadros, etc. 
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os quadros das histórias fragmentam o tempo e o espaço, oferecendo um ritmo 
recortado de momentos dissociados. Mas a conclusão [fenômeno de observar as 
partes – os quadros – mas perceber o todo] nos permite conectar esses momentos e 
concluir mentalmente uma realidade contínua e unificada (McCLOUD, 2005, p. 63 e 
67). 

  

 No livro ilustrado em quadrinhos, a narrativa fica quase que totalmente restrita às 

transições que o artista consegue depreender do texto original da obra literária adaptada. Por 

não ser o texto literário concebido originalmente como um roteiro de HQ, essas transições são 

limitadas (na maioria das vezes, como mencionado anteriormente, elas só se verificam nos 

diálogos entre os personagens).   

 O uso das transições varia de acordo com o conteúdo das histórias em quadrinhos, 

com o estilo do artista, e com o objetivo comunicativo de cada HQ. McCloud analisa a 

frequência (e quantifica por meio de gráficos de barras) de cada um dos tipos de transições em 

obras de quadrinistas como Jack Kirby, Hergé, Katsuhiro Otomo, Art Spiegelman e outros, 

assim como na maneira em que mercados de quadrinhos de diferentes regiões do planeta 

produzem suas HQs, como a Europa, os Estados Unidos e o Japão. Lucas Piter Costa (2013, 

p. 112), aplicando os conceitos de McCloud (2005) sobre as transições narrativas em sua 

análise de O Alienista de Fábio Moon e Gabriel Bá, observa a incidência de cinco tipos de 

transições, sendo a exceção o tipo non-sequitur (um tipo de transição raro de se observar, uma 

vez que não aparece nem mesmo nos vários gráficos dos diferentes autores analisados por 

McCloud), com incidência maior do tipo tema-a-tema, seguido de cena-a-cena.  

 Não faltam exemplos do uso hábil das transições quadro-a-quadro que compõem a 

narrativa na graphic novel de Moon e Bá. Ao contrário do que acontece em muitas adaptações 

de textos literários que resultam em livros ilustrados em quadrinhos (um deles, inclusive, 

também uma adaptação de O Alienista, produzida em 2006), os requadros aqui não são apenas 

compostos de desenhos que reproduzem um trecho do texto de Machado de Assis, eles são 

partes indissociáveis da narrativa fluída da história em quadrinhos O Alienista.  

  

 

2.4. As escolhas estético-narrativas em O Alienista 

 

 Sobre a narrativa nas histórias em quadrinhos, escreve Klaus Janson, desenhista 

reconhecido mundialmente por seus trabalhos na indústria americana de quadrinhos: 

 

Uma história em quadrinhos deve ser apresentada aos leitores da maneira mais clara 
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possível, de modo que eles possam compreender a informação das imagens dentro 
de cada quadro. E essa clareza é muito mais difícil de executar do que parece. (…) 
Por sua natureza, os quadrinhos são um meio visual. Apesar da combinação de 
palavras e desenhos, é a arte que carrega a maior responsabilidade pelo sucesso ou 
fracasso de uma revista. Se você removesse as palavras de uma história, ela ainda 
seria fiel a sua forma e ainda seria uma história em quadrinhos. Se você removesse 
os desenhos, contudo, estaria mudando a forma e teria então um livro. Como 
consequência, se o artista confia em palavras para contar a história, então esse artista 
falhou em sua responsabilidade como narrador. O desenho deve funcionar por si 
próprio, sem palavras. Os leitores têm de ser capazes de compreender uma 
história baseados apenas nos desenhos. Se não conseguirem, não importa o quão 
impressionante o desenho seja, pois a execução terá sido incorreta (JANSON, 2005, 
p. 80. Grifo nosso).  

 

 É fácil depreender do trecho que existem dois narradores distintos em uma história em 

quadrinhos: o narrador do texto e o narrador dos desenhos. Essa distinção não se refere a 

pessoas e sim a instâncias narrativas diferentes, como se verá mais adiante. De fato, antes da 

etapa de produção dos desenhos de uma HQ, o artista costuma escrever aquilo que vai 

ilustrar.20 A maneira como isso se dá depende do artista, mas é possível afirmar que a grande 

maioria dos desenhistas de quadrinhos trabalha com um roteiro para as páginas que vai 

produzir (embora existam aqueles – pouquíssimos – que preferem partir direto pra prancheta 

sem qualquer tipo de roteiro ou rascunho da história, apenas com uma ideia geral na cabeça). 

Na criação em conjunto, como é comum no mercado dos comics, por exemplo, o desenhista já 

recebe o roteiro pronto de um escritor. Segundo o quadrinista Will Eisner: 

 

Sempre fui da opinião de que o escritor e o artista devem ser a mesma pessoa. Se 
isso for impossível, e não havendo qualquer acordo preestabelecido entre o artista e 
o escritor, sou a favor da predominância do artista. Isso não significa isentá-lo da 
obrigação de se colocar a serviço da história criada pelo escritor. Mais exatamente, 
minha expectativa é de que ele assuma esse encargo com a compreensão de que a 
assim chamada “liberdade” implica um desafio maior – o de empregar ou elaborar 
um elenco mais amplo de recursos visuais e de inovações na composição. Ele deve 
contribuir para a “escrita” (EISNER, 1999, p. 132).   

 

 Obviamente que não existe nenhum acordo preestabelecido entre Machado de Assis e 

os irmãos gêmeos Fábio Moon e Gabriel Bá, como escreve Eisner (pelo menos não por parte 

de Machado!), somente o comprometimento dos quadrinistas em empregar todos os recursos 

possíveis, na produção do roteiro para a HQ, a favor da obra escrita pelo Bruxo do Cosme 

Velho. No caso da adaptação de um texto literário, o artista precisa trabalhar com um 

conteúdo já consolidado e bem estabelecido, na maioria das vezes amplamente conhecido, e – 

                                                 
20
 Consideramos aqui os thumbnails (rascunhos das páginas, feitos em desenhos miniaturas, que facilitam a 

visualização da página final) também como um tipo de roteiro. 
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o que é mais importante – não concebido como um roteiro para os quadrinhos. Para o 

quadrinista, é uma tarefa que pode se mostrar bastante difícil, como atesta o próprio Fábio 

Moon, ao relatar sua rotina de trabalho durante a produção da graphic novel.  

 

Estou trabalhando como um louco. Acordo às oito da manhã e durmo às duas da 
manhã todos os dias. Estou alienado do mundo. Nada mais natural neste momento 
da vida, já que estou adaptando O Alienista do Machado de Assis. A editora Ediouro 
entrou em contato com a gente em junho, acho, e fez o convite da adaptação. 
Começamos logo que voltamos de San Diego, em agosto, lendo e relendo o texto 
para preparar o roteiro. Ao mesmo tempo, fiz alguns estudos dos personagens. A 
partir de setembro, vendo desenhando (sic.) a história, que precisa ficar pronta em 
novembro. Ainda voltamos ao texto toda hora, procurando detalhes que não vão para 
as falas que podem entrar nos desenhos. Fazer uma adaptação é diferente de tudo 
que nós já fizemos (MOON, 2006).21 

 

 Na graphic novel de O Alienista, assim como em todo o trabalho de transposição para 

uma outra mídia ou outra língua (como se dá nas traduções), Moon e Bá precisaram adaptar o 

texto de Machado para a linguagem específica da arte sequencial. Isso implicou numa série de 

escolhas por parte dos quadrinistas, que chamaremos aqui de escolhas “estético-narrativas”, 

pois têm por objetivo produzir a narrativa gráfica de O Alienista, que resultará no produto 

estético graphic novel do texto de Machado de Assis.  

 

 

2.5. Reescrevendo para outra linguagem 

 

 A arte sequencial possui um sistema de signos próprios que a define. Nas palavras do 

professor Paulo Ramos (2010, p. 17), “quadrinhos são quadrinhos. E, como tais, gozam de 

uma linguagem autônoma, que usa os mecanismos próprios para representar os elementos 

narrativos”. Escrever para os quadrinhos requer o conhecimento desse sistema, 

principalmente no que se refere à narrativa, como atesta o quadrinista independente britânico 

e também teórico Gary Spencer Millidge (2009, p. 34) ao afirmar que “scripting for comics 

requires a visual sense of storytelling like no other form of writing”. Esse ato de “contar 

histórias” na arte sequencial é um trabalho constante de se considerar opções, de fazer 

escolhas, de tomar decisões. O artista deve o tempo todo decidir o que será cortado ou o que 

será incluído num determinado trecho da HQ. Deve optar pelo ângulo de visão do requadro, 

pela forma de apresentação dos personagens, pela construção da página e todas as outras 

                                                 
21
  Disponível em http://10paezinhos.blog.uol.com.br/arch2006-10-01_2006-10-31.html, acesso em 08 de 

fevereiro de 2016. 
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escolhas que fazem parte do ofício quadrinístico, tendo sempre como objetivo fazer com que 

o leitor entenda o que o artista tem pra contar e “que se importe o bastante pra continuar 

ouvindo”, segundo afirma McCloud (2008, p. 8). Sobre essas escolhas, continua o autor: 

 

As histórias em quadrinhos exigem um constante fluxo de escolhas em relação a 
imagens, ritmo, diálogo, composição, gesticulação e uma tonelada de outras coisas, 
e essas escolhas se dividem em cinco tipos básicos: escolha de momento; escolha de 
enquadramento; escolha de imagens; escolha de palavras; e escolha de fluxo (idem 
p. 9). 

 
 Uma dessas escolhas tem grande relevância para este estudo: a “escolha de momento”, 

que trata, conforme McCloud, de “decidir quais momentos incluir em uma história em 

quadrinhos e quais deixar fora”. Essa escolha de momento se refere tanto às sequências de 

ação simples (como, por exemplo, qual parte da cena incluir do reencontro entre Simão 

Bacamarte com sua esposa, recém-chegada do Rio de Janeiro) quanto a trechos inteiros do 

texto-fonte. Nesse sentido, a escolha de momento talvez seja uma das decisões mais difíceis 

por parte do quadrinista – e mais difícil ainda no caso das adaptações literárias, como já visto, 

pois afeta diretamente o efeito de reconhecimento. Na verdade, escolhas mal feitas nesse 

momento podem contribuir sobremaneira para o fracasso de uma adaptação.  

 A transposição do conto implicou numa reescrita das linhas de Machado, com cortes e 

rearranjos na ordem de algumas passagens. É possível afirmar com alguma certeza que os 

cortes sejam fruto mais da necessidade de ajustar o roteiro a um limite de páginas previamente 

estabelecido contratualmente (a graphic novel é composta por 76 páginas, sendo 62 de 

quadrinhos) do que por uma opção estético-narrativa. Na maioria das vezes, esses cortes se 

referem a pequenos trechos que acrescentam detalhes – facilmente suprimíveis – a 

determinadas cenas, como o trecho que segue para fins de exemplificação, cortado do texto da 

graphic novel: 

 

Esse último rasgo do Costa persuadiu a crédulos e incrédulos; ninguém mais pôs em 
dúvida os sentimentos cavalheirescos daquele digno cidadão. As necessidades mais 
acanhadas saíram à rua, vieram bater-lhe à porta, com seus chinelos velhos, com as 
suas capas remendadas. Um verme, entretanto, roía a alma do Costa: era o conceito 
do desafeto. Mas isso mesmo acabou (ASSIS, 1998, p. 288).  

 

 À primeira vista, poderia se pensar na dificuldade de se transpor a passagem acima por 

seu caráter mais abstrato e por conta da utilização de linguagem mais figurada. Contudo, se 

pensarmos que, para tanto, bastaria apenas a inserção de alguma imagem correlata (um close 
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no rosto do personagem, por exemplo) mantendo o texto em sua integralidade em um 

recordatório, facilmente se verifica a possibilidade de se preservar o trecho na transposição.  

 Outros cortes, no entanto, dizem respeito a passagens maiores da obra, como a que se 

refere ao jovem Gil Bernardes, que tentou fugir de Itaguaí quando as internações na Casa 

Verde se tornaram rotina, e foi “preso a duzentos passos da Vila” (ASSIS, 1998, p. 296). Toda 

a desventura do jovem Bernardes foi excluída pelos quadrinistas.  

Outra passagem cortada é a que relata a prisão do juiz de fora na Casa Verde e também 

de um advogado a quem Bacamarte “reconheceu um tal conjunto de qualidades morais e 

mentais, que era perigoso deixá-lo na rua” (ASSIS, 1998, p.320). Para efeitos de 

quantificação, uma análise comparativa entre o conto e a HQ nos permite afirmar que um 

número aproximado de 16% das 44 páginas de O Alienista (na edição utilizada neste estudo) 

foram excluídas no processo de transposição.22 Do mesmo modo, algumas alterações na 

ordem dos acontecimentos foram realizadas. Logo no terceiro parágrafo do conto, o narrador 

apresenta Dona Evarista ao leitor do conto, na célebre passagem sobre sua (falta de) beleza 

física: “Aos quarenta anos [Simão Bacamarte] casou com D. Evarista da Costa e 

Mascarenhas, senhora de vinte e cinco anos, viúva de um juiz de fora, e nem bonita nem 

simpática” (ASSIS, 1998, p. 273). O leitor da graphic novel, por sua vez, é apresentado a 

Dona Evarista por meio das palavras de padre Lopes na segunda página da HQ, quando esta 

vê Simão Bacamarte e seu fiel amigo Crispim Soares deixarem a câmara de vereadores de 

Itaguaí após o médico apresentar à vereança seus planos de construção da Casa Verde.  

 O casamento de Bacamarte com D. Evarista só é mostrado na HQ posteriormente, 

depois da Casa Verde já erguida e bastante cheia (sendo, inclusive, apresentados os internos 

da instituição, o que só acontece no segundo capítulo do conto), sob o curioso título de “A 

história de D. Evarista”. Esse título, que marca uma quebra do fluxo narrativo para inserir 

uma digressão sobre o casamento de Bacamarte com a viúva do Juiz de fora, bem como dos 

primeiros anos do matrimônio do casal, destoa do resto da graphic novel, que não é separada 

por capítulos, ao contrário do texto de Machado. 

 

 

                                                 
22
 O cálculo não é exato (e não acreditamos ser possível alcançar tal exatidão), mas permite uma quantificação 

aproximada comparando-se a quantidade de trechos excluídos do texto-fonte com os preservados na 
quadrinização. Essa quantidade é mensurada pelo espaço na página e pelo número aproximado de linhas 
excluídas.   
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Figura 6. Casamento de D. Evarista. O Alienista em quadrinhos, p. 16. 

 

Para Costa (2013, p. 56), “A narrativa machadiana não é episódica ou linear. Ela é 

digressiva. Muitos eventos que se situam em dimensões distintas do tempo e espaço da 

história são narrados de forma contínua, labiríntica, num movimento, às vezes, de inúmeras 

retomadas”. Muitos dos cortes e rearranjos adotados pelos quadrinistas têm por finalidade 

mover as paredes desse labirinto digressivo sem, no entanto, romper com elas, estabelecendo 

uma linha de enredo de certa forma mais objetiva, essencial para a narrativa quadrinística 

pretendida por Moon e Bá (não perdendo de vista que o termo “narrativa” aqui se refere à 

sequência de acontecimentos como são apresentadas pelo artista, o que difere do termo 

“narrativa” comumente empregado nos estudos literários), considerando os elementos e 

aspectos específicos da arte sequencial. É importante ressaltar que não se trata de “domar” ou 

“simplificar” o texto de Machado de Assis, mas de manejar a linha narrativa do texto-fonte 

em prol do roteiro estabelecido pelos quadrinistas para a graphic novel.  

 

 

2.6. A imagem como texto 

 

 Lucas Piter Costa, sobre o processo de transposição narrativa n'O Alienista em 

quadrinhos, afirma que  

  

Muitas passagens da obra machadiana tiveram que ser transformadas em diálogos, 
por meio de balões de fala, uma peculiaridade da narrativa em quadrinhos. As 



57 

 

partes do texto que não foram narradas em imagens ou ditas em diálogos foram 
transcritas em recordatórios tão fiéis quanto o possível em relação ao texto 
machadiano (COSTA, 2013, p. 3, grifo nosso). 

 

 Embora na HQ o texto de Machado se encontre quase que em sua totalidade, nem todo 

ele se encontra em linguagem verbal. Parece óbvia essa constatação, uma vez que estamos 

analisando uma história em quadrinhos, que se caracteriza a priori pela interação entre 

palavras e imagens. No entanto, como a análise dos quadros duo-específicos nos livros 

ilustrados em quadrinhos comprova, ela não é tão óbvia assim. Fábio Moon e Gabriel Bá 

“escrevem” o texto machadiano em desenhos, fazendo uma tradução de um sistema de signos 

(as palavras) para outro sistema de signos (as imagens).  

 Para Will Eisner (1999, p. 132), “o artista deve ter a liberdade de omitir o diálogo ou a 

narrativa que possam ser claramente demonstradas visualmente”. Nesse sentido, as linhas 

machadianas são bastante descritivas, possibilitando uma vasta gama de transposições 

imagéticas da obra. O próprio Gabriel Bá, em entrevista ao jornal Estadão, afirma que a 

adaptação “é um jeito diferente de contar a história. A maneira como Machado descreve as 

pessoas é muito boa, e o legal era usar isso. [a graphic novel] Tem mais diálogo do que 

narração, ao contrário do livro, mas tentamos manter o texto.” (apud WERNECK, 2009).23 

Esse processo tem relação direta com outra das escolhas imagem/texto de que fala McCloud 

(2008, p. 10), a “escolha das imagens”, que trata de “representar os personagens, objetos e 

ambientes com clareza nos enquadramentos”.  

 Ao tomar ciência do hábito do albardeiro Mateus de contemplar com garbo à janela o 

vistoso jardim de sua bela casa, “uma volúpia científica alumiou os olhos de Simão 

Bacamarte” (ASSIS, 1998, p. 291) que, intrigado, decide sair para investigar a informação, 

junto de seu fiel amigo e comensal Crispim Soares: 

  

Enfim saíram. O alienista guiou para os lados da casa do albardeiro, viu-o à janela, 
passou cinco, seis vezes por diante, devagar, parando, examinando as atitudes, a 
expressão do rosto. O pobre Mateus, apenas notou que era objeto de curiosidade ou 
admiração do primeiro vulto de Itaguaí, redobrou a expressão, deu outro relevo às 
atitudes...Triste! Triste! não fez mais do que condenar-se; no dia seguinte, foi 
recolhido à Casa Verde (ASSIS, 1998, p. 292). 
 

                                                 
23
  Disponível em: http://vida-estilo.estadao.com.br/noticias/geral,quadrinhos-conquistam-espaco-na-literatura-

escolar,316697 . Acesso em 02 de março de 2016.  
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 Figura 7. Bacamarte analisa o albardeiro. O Alienista em quadrinhos, p. 29. 

  

 A passagem destacada foi transposta quase que totalmente em requadros que não 

fazem uso de palavras. Como se observa, apenas uma parte do trecho destacado está presente 

em linguagem verbal no recordatório da imagem, no primeiro quadro:  “Saíram. O alienista 

guiou para os lados da casa do albardeiro”. No entanto, mesmo sem fazer uso de palavras, a 

essência do texto machadiano se verifica na sequência dos quadrinhos. Vemos Bacamarte e 

Crispim passando em frente à casa do albardeiro, com Bacamarte olhando fixamente por 

sobre os muros da residência. Vemos Mateus na janela, seguido de outro quadro fechado em 

Bacamarte, analisando, “examinando as atitudes” do albardeiro que, no quadro seguinte, 

“redobrou a expressão, deu outro relevo às atitudes”, como mostra seu porte altivo, mão no 

bolso da calça, queixo levantado, postura ereta. O último quadro da sequência, como que em 

uma tomada de cinema cuja câmera se aproxima lentamente do objeto, é mais fechado ainda 

no rosto de Bacamarte, ressaltando sua fisionomia enigmática e inquisidora. Ao leitor, resta 

imaginar o que se passa na cabeça do eminente médico e o destino que ele pretende reservar 

para Mateus. A sequência se encerra com o quadro seguinte, com um corte em transição cena-

a-cena (McCLOUD, 2005, p. 71), já na barbearia de Porfírio, com um recordatório onde se lê 

a outra das partes em linguagem verbal do trecho destacado: “No dia seguinte, Mateus foi 

recolhido à Casa Verde”. O leitor não precisou aguardar muito para saber o destino do 

albardeiro. 

 Esse trecho aponta para outra das opções estético-narrativas da quadrinização: a 

escolha por uma abordagem mais dramática na adaptação do texto original. O Alienista é uma 

obra eivada de humor corrosivo, de uma fina ironia que satiriza arquétipos e ideologias, ao 

mesmo tempo em que as figuras e os destinos de muitos de seus personagens são trágicos. Na 
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passagem do texto machadiano destacada acima, por exemplo, as voltas obsessivas de 

Bacamarte pela casa do albardeiro causam um efeito de humor que não se verifica no trecho 

destacado da graphic novel. Essa escolha pelo caráter dramático da obra decorre, segundo 

Costa, de um caminho interpretativo seguido por Fábio Moon e Gabriel Bá. 

 

Visando certos efeitos de sentido que corroborassem uma interpretação dramática 
d’O Alienista, o quadrinista [Moon] organizou seu discurso de modo que a história 
tivesse um tom sério, evitando certos recursos comumente encontrados em histórias 
de humor (como certos usos estilizados de signos visuais para representar emoções) 
e direcionando recursos como enquadramentos, transições de quadros e cores para 
causar efeitos dramáticos (COSTA, 2013, p. 52). 

 

 Essa opção pelo drama de modo algum exclui da graphic novel o humor irônico do 

texto original (preservado, por exemplo, na figura e nos atos do boticário Crispim Soares), 

embora o tenha tornado menos evidente.  

 

 

2.7. Narradores distintos 

  

 Conforme já citado, dois narradores distintos coexistem nas páginas de O Alienista em 

quadrinhos: o narrador Machado de Assis (conto), e o narrador Moon/Bá (graphic novel). 

Esses dois narradores distintos não contam duas histórias diferentes na mesma HQ, mas 

contam a mesma história em duas linhas narrativas paralelas, que se combinam. O texto de O 

Alienista na adaptação é o mesmo escrito pela pena do Bruxo do Cosme Velho (ainda que não 

em sua integralidade), mas a narrativa gráfica de O Alienista em quadrinhos é escrita pelos 

gêmeos Moon e Bá (tendo por base o conto), e só podemos “ler” o texto escrito pelos 

quadrinistas quando deciframos a narrativa e todos os signos próprios da arte sequencial. 

Seguimos Costa (2013, p. 98) em sua tentativa de simplificação ao separar os dois narradores 

em dois estratos: o verbal e o visual (que, conforme entendemos, se combinam, pois é dessa 

combinação entre imagem e texto que se constituem os quadrinhos). Tomemos como exemplo 

a página 54 da HQ, como mostra a figura 8. 
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Figura 8. Duas instâncias narrativas distintas. O Alienista em quadrinhos, p. 54. 

  

Na página, é relatado o momento da crise de Itaguaí que “marca o grau máximo da 

influência de Simão Bacamarte” (ASSIS, 1998, p. 312). Após a chegada de um destacamento 

dos Dragões enviado pelo Vice-Rei, que restabeleceu a ordem na cidade, e a prisão de Porfírio 

à Casa Verde, “tudo o que [Bacamarte] quis, deu-se-lhe”. O médico recolheu no 

estabelecimento o vereador Sebastião Freitas, quase recolheu seu amigo Crispim Soares, que 

havia se aliado aos Canjicas revoltosos (e que escapou do cárcere por meio da confissão de 
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sua covardia), recolheu o secretário da Câmara e por fim o presidente da Casa, internação esta 

que provou-se o ápice de seu poder em Itaguaí. Toda a narração dos recordatórios é texto de 

Machado (com mínimas supressões de algumas palavras), que descreve uma série de 

acontecimentos que se inicia no período “Este ponto da crise de Itaguaí marca também o grau 

máximo da influência de Simão Bacamarte.” e se encerra no período “A câmara a princípio 

hesitou, mas acabou cedendo.” (idem, p. 312). A narrativa gráfica, por sua vez, tal qual uma 

tomada de cinema, se inicia com um quadro grande de uma vista panorâmica da vila de 

Itaguaí, seguida por outros quatro quadros, em uma sequência que retrata a escolta do 

presidente da Câmara, resignado, sendo recebido por Bacamarte. É interessante ressaltar que 

esse primeiro quadro tem também a função de marcar a passagem do tempo decorrido entre a 

retomada de poder de Simão Bacamarte e a prisão do presidente da Câmara, visto que sua 

constituição – requadro grande, panorâmico, enquadramento maior com foco no céu –  “passa 

a sensação de maior duração [de tempo]” (McCLOUD, 2005, p. 101). O quinto e último 

quadro da imagem é um close na porta fechada de uma cela do sanatório, dando a entender 

que lá se encerra o ex-magistrado e mais novo interno da Casa Verde.  

 Se os autores optassem por quadros duo-específicos, conforme McCloud (2005, p. 

153), essa sequência da caminhada do vereador para sua cela estaria limitada a apenas um 

quadro da página, notadamente aquele cujo texto do recordatório descrevesse o momento. Os 

demais quadros teriam composições semelhantes, cuja sequência não formaria uma única 

cena, e a página não teria nem de perto a mesma narrativa interessante nem o mesmo peso 

dramático do que a lenta e resignada caminhada do presidente da Câmara à sua cela.  

 

 

2.8. Discurso direto/discurso indireto 

  

 Outro ponto relevante para esta análise diz respeito à alternância de vozes na HQ. 

Fábio Moon e Gabriel Bá optam por transpor muito do que é a voz do narrador no conto 

machadiano em vozes de personagens (e, em alguns momentos, fazem o trabalho inverso). 

Costa (2013, p. 3) afirma, como já citado, que “muitas passagens da obra machadiana tiveram 

que ser transformadas em diálogos, por meio de balões de fala, uma peculiaridade da narrativa 

em quadrinhos”. Essa escolha estético-narrativa é responsável por tornar a leitura bastante 

dinâmica e fluída sem, no entanto, prejudicar a integridade das linhas do Bruxo do Cosme 

Velho. E o movimento de alteração de vozes é intenso: o discurso indireto (e por vezes o 
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indireto livre) utilizado pelo narrador torna-se discurso direto integrante dos balões de fala dos 

personagens, como na passagem: 

 

O vigário indagava do Rio de Janeiro, que ele não vira desde o vice-reinado anterior; 
e D. Evarista respondia, entusiasmada, que era a coisa mais bela que podia haver no 
mundo. O passeio público estava acabado, um paraíso, onde ela fora muitas vezes, e 
a rua das Belas Noites, o chafariz das Marrrecas – Ah! O chafariz das Marrecas! 
Eram mesmo marrecas, – feitas de metal e despejando água pela boca fora. Uma 
coisa galantíssima (ASSIS, 1998, p. 293). 

 
 Na transposição, o que são considerações do narrador em discurso indireto (“O passeio 

público estava acabado, um paraíso, onde ela fora muitas vezes”) torna-se balão de fala de 

Dona Evarista:  

 

Figura 9. Balão de fala de Dona Evarista. O Alienista em quadrinhos, p. 32.    

 

  

2.9. A representação dos personagens  

 

 Machado de Assis não descreve em detalhes a figura de Simão Bacamarte em seu 

texto. Não descreve, por exemplo, sua estatura, ou a cor de seus cabelos, ou o formato de seu 

rosto. O leitor do conto não sabe se o nariz do médico é grande e largo ou se é pequeno e 

elegante – embora saiba do “lábio fino e discreto do alienista” (ASSIS, 1998, p. 286). Além 

da idade (trinta e quatro anos ao se mudar de Portugal para o Brasil; quarenta ao se casar com 

Dona Evarista), as poucas descrições do personagem que o autor se limita a fazer são muito 

mais da ordem do campo psicológico, sobre sua personalidade e suas motivações, bem como 

sobre suas qualidades profissionais. Machado confia à imaginação do leitor a construção da 

imagem física do médico, que, somada aos elementos dispostos no texto, resultam numa 

figura imagem/texto correspondente ao que seria Simão Bacamarte para o leitor. Nesse 

sentido, existem tantas figuras diferentes de Bacamarte quanto são os indivíduos leitores do 

conto.  
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 Num artigo sobre as representações e implicações da loucura e da ciência n'O 

Alienista, o professor Roberto Gomes assim descreve o médico: 

 

Simão Bacamarte surge como um moderno cavaleiro andante da ciência. 
Desbravador, sua vida é feita de rupturas e separações que fariam o vulgo sofrer - 
mas dela as lágrimas e saudades foram banidas. Nada o comove exceto a ciência. 
Goza apenas das alegrias reservadas a um sábio e sobrevive num mundo dividido. O 
presente e o futuro. A besta e o gênio. O sábio e o vulgo. A razão e o sentimento 
(GOMES, 1993, p. 145-146). 

 

 Como transpor tais impressões tão peculiares para uma construção visual de Simão 

Bacamarte? Quais características físicas, por exemplo, seriam capazes de expressar “a besta e 

o gênio”, como escreve Gomes? O artista que almeja adaptar para a arte sequencial uma obra 

literária qualquer deve ter a preocupação de, na representação imagética de um personagem 

(suas feições, aparência, postura, etc), sintetizar todos os elementos que fazem parte do 

universo conceitual daquele personagem. Ele precisa trabalhar com a significação que 

determinados elementos ou detalhes evocam no leitor. Sobre isso, afirma Klaus Janson: 

 

Roupas e trajes podem funcionar de maneira muito eficiente. Uma caracterização 
mais complexa, contudo, acontece na face e na cabeça. Além de indicar aspectos da 
personalidade, a face tem a capacidade de revelar as emoções de um personagem em 
um dado momento. Nada pode ser mais claro e excitante do que isso. O artista 
precisa de face para comunicar esses sentimentos ao leitor. Um chapéu branco em 
um herói é iconográfico. Um personagem com óculos pode indicar que ele é um 
estudioso mais reservado. Um rabo-de-cavalo em uma garota pode ser símbolo de 
sua inocência. (…) Um queixo fraco, orelhas grandes ou pequenas, cabelo comprido 
ou curto – são todas peculiaridades faciais que podem indicar caráter (JANSON, 
2005, p. 24). 

 

  Como se verifica, não se trata apenas de dar um rosto para Simão Bacamarte, mas de 

“compor” uma imagem que faça o leitor reconhecer no personagem as características 

descritas por Machado, tais como “o gênio” (ASSIS, 1998, p. 283), o “grande homem” (idem, 

p. 291), portador de uma “rara sagacidade que o distinguia” (idem, p. 275), e demais 

superlativos. E essas são apenas as descrições de Bacamarte que faz o narrador. Muitas outras, 

contudo, também se somam a elas para compor o universo conceitual do personagem, nem 

sempre com um valor positivo, como atesta a população de Itaguaí ao taxar o alienista de 

“tirano”, “déspota”, “indigno”, “golias” e outros adjetivos pouco amistosos. Embora 

constituam um discurso difuso por meio das impressões do médico na população, ainda fazem 

parte do universo conceitual do alienista. 

 O Simão Bacamarte de Fábio Moon e Gabriel Bá não destoa da figura do homem da 

ciência oitocentista. Como mostram as imagens, a figura de Bacamarte não destoa, por 
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exemplo, das figuras de Sir J. J. Thomson, de Ernest Rutherford ou de Sir William Thompson, 

proeminentes cientistas da época.  

 

 

 

 

  

 

  

   Figura 10. Sir William Thompson, Sir Ernest Rutherford e Sir J.J. Thomson. 

 

 Contribuem para a formação imagética do alienista o semblante sempre sério, a testa 

projetada, a barba e o bigode muito bem aparados, os óculos, a postura altiva, e todos os 

outros elementos da caracterização do personagem. Elementos que, não por acaso, também se 

verificam em algum grau nas três fotografias de figura 10. 

 Lucas Piter Costa (2013, p. 74) examina uma série de signos a partir da imagem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura11. Elementos de significação. O Alienista em quadrinhos, p. 15. 

  

Cada detalhe da ilustração evoca um significado, e dois quadros de significação são 

analisados por Costa: os chamados signos icônicos, que “representam os objetos do mundo” 

(COSTA, 2013, p. 73), ou seja, o que existe no plano físico; e os signos plásticos, que se 

referem aos demais elementos da imagem, as “cores, formas, composição, textura”, etc. 
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(COSTA, 2013, p. 73). Interessa-nos aqui o quadro dos signos icônicos, pois os signos 

plásticos não dizem respeito exclusivamente à figura de Bacamarte, mas sim a toda a 

constituição da graphic novel. Entre os signos icônicos, o terno do alienista é uma 

“vestimenta de prestígio”, que indica status social e “poder”; os óculos indicam “erudição” e 

“sabedoria”; a pena em sua mão e as anotações ao fundo representam o “conhecimento, o 

poder da palavra”; e os livros e a vela indicam “conhecimento, ciência” e “iluminação”, 

respectivamente. Todos esses signos vão convergir para formar a figura “Simão Bacamarte” 

de Fábio Moon e Gabriel Bá, que passa a ser também a figura “Simão Bacamarte” do leitor de 

O Alienista em quadrinhos, uma vez que essa figura substitui aquela que seria formada pelo 

leitor do conto em seu imaginário. O mesmo acontece com Dona Evarista e com o boticário 

Crispim Soares, cujas descrições físicas também não são fornecidas pelo narrador (embora o 

leitor tenha ciência de que a esposa do alienista não se enquadra nos padrões vigentes de 

beleza física). Como um Sancho Pança quixotesco, o fiel escudeiro do alienista da adaptação 

de Moon e Bá tem feição complacente, pacífica, e estatura muito baixa que contrasta com a de 

Bacamarte quando ao lado deste (uma imagem da diferença não só de estatura física, mas 

também da grandiosidade de espírito, intelecto, posição social e aspirações mais elevadas do 

médico). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Crispim Soares e Bacamarte. O Alienista em quadrinhos, p. 22. 

  

De modo geral, não existem diferenças significativas entre os personagens construídos 

por Machado e suas contrapartes da graphic novel. No entanto, a figura do barbeiro Porfírio 
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na adaptação é ligeiramente diferente do conto machadiano e merece uma observação mais 

minuciosa. O Canjica ganha maior destaque na HQ, uma vez que a ele são atribuídas certas 

sentenças que no texto original não são proferidas por nenhum personagem específico e, às 

vezes, pelo próprio narrador. Essas sentenças são de sentido geral, e exprimem sentimentos ou 

opiniões que se verificam nos cidadãos de Itaguaí, como na passagem: 

 

Quatro dias depois, a população de Itaguaí ouviu consternada a notícia de que um 
certo Costa fora recolhido à Casa Verde. 
- Impossível! 
- Qual impossível! Foi recolhido hoje de manhã. 
- Mas, na verdade, ele não merecia... Ainda em cima! depois de tanto que ele fez... 
(ASSIS, 1998, p. 286). 

 

 O narrador não especifica exatamente os interlocutores do diálogo transcrito. É uma 

conversa corriqueira entre dois indivíduos quaisquer de Itaguaí, numa calçada qualquer da 

cidade, ou sob uma soleira qualquer. Poderia ser entre um vendedor e seu cliente, ou entre 

duas respeitadas senhoras num encontro de chá das cinco, ou até mesmo entre um barbeiro e 

seu jovem ajudante! Fato é que o diálogo cumpre com a função de representar a reação geral 

da cidade no que se refere aos atos do eminente médico e suas ordens arbitrárias de 

recolhimento à Casa Verde. No entanto, no ato de transposição do texto para os quadrinhos, 

esse diálogo foi utilizado também com um outro propósito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Diálogo na barbearia. O Alienista em quadrinhos, p. 24.   

  

 No trecho, os quadrinistas optaram por atribuir ao barbeiro Porfírio e seu jovem 

ajudante um diálogo que, no conto, não é atribuído a ninguém em específico. É Porfírio quem 
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vai se apropriando das falas dos não-identificados de Itaguaí para personificar a indignação 

dos cidadãos, ao mesmo tempo em que vai se consolidando como personagem de importância 

(essas apropriações também contribuem para dar mais dramaticidade à adaptação ao suprimir 

o aspecto frívolo das maledicências itaguaienses, segundo o viés interpretativo direcionado 

pelos quadrinistas, conforme visto anteriormente). Trata-se de uma estratégia narrativa com o 

intuito de construir a figura do antagonista de Bacamarte (é o barbeiro quem primeiro se 

levanta contra o alienista, e acaba por desencadear os demais fatos que decorrem da revolta 

dos canjicas), se apropriando da fala de um cidadão qualquer de Itaguaí, que sequer é 

identificado e que não tem maior relevância para a história do que a sentença que pronuncia. 

O mesmo se verifica em outras passagens do texto, como no exemplo a seguir: 

 

- Devemos acabar com isto! 
- Não pode continuar! 
- Abaixo a tirania! 
- Déspota! Violento! Golias! 
 Não eram gritos na rua, eram suspiros em casa, mas não tardava a hora dos 
gritos. O terror crescia; avizinhava-se a rebelião (ASSIS, 1998, p. 296). 

 

Figura 14. Uso de diálogos em favor da narrativa. O Alienista em quadrinhos, p. 35. 
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 Na adaptação, as três primeiras orações do trecho transcrito (notadamente iniciadas 

por travessão, o que indica falas de personagens diferentes, ou ao menos uma conversa entre 

dois ou mais personagens) são proferidas pelo Canjica em sua barbearia, ficando a quarta 

reservada ao seu interlocutor, como mostra a figura 14. 

 Tal estratégia se revela uma opção inteligente de utilização modificada de alguns 

diálogos em favor da narrativa, e da construção e reforço imagético dos personagens. Esse 

reforço se dá com a repetição de certos elementos nas imagens, com o intuito de ambientar e 

familiarizar o leitor, a exemplo do ajudante do barbeiro, presente nas duas cenas destacadas da 

HQ. Mesmo não participando diretamente do segundo trecho, está ele lá, na barbearia, 

sentado, prestando atenção às palavras de Porfírio.  

 A figura do Canjica vai se compondo para o leitor aos poucos (na HQ, o leitor vai 

tomando conhecimento dessa figura desde o começo, ao passo que no texto original Porfírio 

só é apresentado ao leitor posteriormente, no final do capítulo V, já com a história um tanto 

adiantada), na medida em que os atos de Bacamarte vão provocando as indignações que 

brotam nos peitos dos itaguaienses e do barbeiro. Nesse sentido, é possível afirmar que o 

Canjica da HQ é a própria Itaguaí, numa relação metonímica e representacional.  

 Essa estratégia narrativa não se limita apenas aos diálogos atribuídos ao barbeiro. Na 

verdade, ele é repetida diversas vezes pelos quadrinistas no trabalho da transposição do texto-

fonte.  

 

 

2.10. Colorização 

  

 Outro ponto importante a ser abordado sobre as escolhas estético-narrativas da 

adaptação diz respeito à sua colorização peculiar. Gary Spencer Millidge, no texto 

introdutório do capítulo sobre cores de seu Comic book design, didaticamente afirma que: 

 

Color can have a huge impact on the comic book page. It's potentially as important a 
part of the comic book design process as any other part; enhancing all aspects of 
storytelling, evoking mood and atmosphere, and complementing the style of 
artwork. Comic book color has evolved from a limited range of mechanical tones to 
the enormous digital palettes and special effects used in modern superhero books. As 
technology advanced, the reproduction of fully painted comics became feasible, and 
today almost anything is possible. Of course, not all comics use color, even these 
days. Many independent comics are published in black and white due to simple 
economics; others choose monochrome for artistic reasons. There is also a trend for 
alternative comics to use black plus one or two spot colors (MILLIDGE, 2009, p. 
112).    



69 

 

 

 É fácil notar que a paleta de cores em tons de sépia da HQ, toda constituída de 

tonalidades e variações do amarelo e do marrom, é claramente uma opção “por razões 

artísticas”, como diz Millidge. Não apenas uma opção estética, a escolha de cores tem aqui 

uma função de grande importância: transportar o leitor para a Itaguaí de meados do século 

XIX por meio de sua ambientação, efeito conseguido não só pelos elementos visuais presentes 

no trabalho de ilustração (arquitetura antiga, mobiliário, vestuário da época, etc.), mas 

também pela colorização que remete às fotografias antigas, aos papéis amarelados pelo 

tempo, aos documentos envelhecidos.  

 O uso das cores é preciso. As pinceladas com efeito aguada, os preenchimentos claro-

escuro, o “respingo acidental” intencional de gotas de tinta sobre as ilustrações, os traços 

assimétricos do pincel de Fábio Moon, tudo é calculado para se atingir o objetivo de conduzir 

o leitor a um passeio por uma época mais antiga, a uma jornada ao passado. Mas esse não é o 

único objetivo. Na adaptação de O Alienista as cores têm também o papel fundamental de 

comunicar emoções. 

  

Durante toda a história da arte, a cor tem sido um interesse predominante nos artistas 
plásticos de toda parte. Alguns, como Georges Seurat, dedicaram a vida a seu 
estudo. Outros, como Kandinsky, acreditavam que cores podiam causar efeitos 
físicos e emocionais nas pessoas. As cores podem ser um aliado do artista em 
qualquer meio visual. Nos quadrinhos, a carreira da cor tem sido 'pontilhada' de 
variações. (…) Na Europa, Hergé capturou a magia das cores planas com sutilezas 
sem precedentes. (…) A impressão dos quadrinhos na Europa era superior. E, pra 
Hergé, as cores planas eram uma preferência, não necessidade. No entanto, outros, 
como Claveloux Caza e Moebius viram nessa impressão superior uma oportunidade 
de se expressarem através de uma paleta subjetiva mais intensa. Parte deste trabalho 
chegou aos EUA nos anos 70, inspirando muitos a olharem além de suas paredes de 
quatro cores. De repente, parecia possível a cor assumir um papel central. Elas 
podiam expressar um estado de espírito (McCLOUD, 2005, p. 185 e 190, grifo 
nosso). 

  

 Para Scott McCloud, é possível expressar nos quadrinhos – assim como na pintura e 

em outras formas de artes visuais – uma vasta gama de emoções, sensações e sentimentos por 

meio do uso consciente das cores. Essa expressão é tanto uma exteriorização do artista quanto 

uma interiorização por parte do receptor de uma obra de arte qualquer. O quadrinista deve 

conhecer esse processo, a aplicação de cada cor específica (tendo em vista a ideia geral da 

sensação que ela evoca), no intuito de infligir emoções e manipular o campo sensorial do 

leitor.  

 Gabriel Bá e Fábio Moon, mesmo utilizando uma paleta quase monocromática, fazem 

uso exemplar da teoria das cores nos quadrinhos em diversos momentos da adaptação. 
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Exemplo claro disso se verifica na quase total escuridão do interior da Câmara dos Vereadores 

de Itaguaí. A penumbra da casa – em alguns momentos, mais assustadora do que a própria 

Casa Verde –, combinada com os semblantes carrancudos e por vezes hostis de seus membros, 

provoca no leitor desconforto e incerteza quanto às intenções e decisões da nobre vereança 

itaguaiense. Do mesmo modo, logo na primeira página da HQ, o raio de luz que invade a 

câmara e ilumina Simão Bacamarte (estando ele apresentando à casa a proposta da edificação 

de seu sanatório) tem por objetivo enaltecer a figura iluminada do eminente doutor, 

contrastando com a escuridão do local. O mesmo recurso do raio de luz como significante 

para “sabedoria, conhecimento, iluminação” também se observa quando do diálogo entre 

Porfírio e Bacamarte, quando este pondera sobre a argumentação do Canjica, recém-

empossado com o título de “Protetor da vila em nome de Sua Majestade e do povo”.  

 Outro exemplo do uso das cores para comunicar sensações se verifica na figura: 

 

Figura 15. Uso de cores para comunicar emoções. O Alienista em quadrinhos, p. 26. 

 

 Fica evidente o contraste da intensidade das cores entre os dois quadrinhos. Se no 

primeiro quadro há suavidade na colorização e no semblante humilde e suplicante da figura 

do “homem feio, cabeludo, em mangas de camisa” que pede por água, no segundo a profusão 

de traços e tonalidades caóticas de cores denotam a fúria do homem, que, por ter seu pedido 

negado com tamanha grosseria, lança uma praga ao pai do Costa, segundo o relato da prima 

deste ao alienista. Essa intensificação das emoções na transição de um quadro para outro não 

teria o mesmo resultado expressivo se a colorização fosse igual em ambos. Obviamente que, 

como afirma Costa, ao se referir ao uso das cores como elemento comunicador de emoções, 

“a interpretação desses elementos pode tomar tantos rumos quantos forem os sujeitos-

interpretantes” (COSTA, 2013, p. 94), mesmo que o processo de colorização siga certas 

convenções que guiam a interpretação do leitor. Em outras palavras, cada leitor tem sua 
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experiência individual de interpretação dos signos contidos no requadro (e, portanto, sua 

própria experiência sensorial). Contudo, independente da recepção e dos efeitos gerados, a 

intenção de sentido está posta no processo de colorização. 

 Ainda sobre as cores, outros efeitos de sentido são conseguidos com o engenhoso uso 

desse recurso artístico, como a alteração espaço-temporal na percepção do leitor. Ao explicar 

ao padre Lopes o motivo da internação de Dona Evarista na Casa Verde, Simão Bacamarte 

narra os acontecimentos da noite anterior, quando se depara com a esposa frente a um espelho 

indecisa entre duas peças de adorno da indumentária feminina. Como um observador numa 

viagem temporal, na transição entre os quadros um e três da figura 16, o leitor é transportado 

da sala de estar da casa do eminente médico para o mesmo local e horário da narração de 

Bacamarte. O espaço físico é o mesmo, o enquadramento de cena é o mesmo, visto pelo 

mesmo ângulo, mas a diferença de composição das cores permite ao leitor embarcar na 

narração de Bacamarte e fazer a distinção entre os diferentes momentos no tempo da 

narrativa. 

 

 

Figura 16. Uso das cores para deslocamento temporal. O Alienista em quadrinhos, p. 56. 
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Sobre isso escreve Millidge: 

 

Dream sequences and flashbacks can be indicated by using different panel border 
style, contextual clues, or from narrative captions. Alternatively, choosing a neutral, 
monochromatic, or analogous color scheme as a contrast to the way the rest of the 
comic is colored, makes it more obviously a different sequence (MILLIDGE, 2009, 
p. 121).  

 

 Esse recurso tem por objetivo separar claramente os dois tempos da narrativa em a) o 

“momento presente”, no qual Simão Bacamarte narra para o Padre Lopes os acontecimentos 

da noite anterior; e b) o “momento do flashback”, a representação imagética do que está sendo 

narrado por Bacamarte, a priori um determinado instante no passado. A colorização do 

momento do flashback é bastante chapada, constituindo-se de tonalidades mais claras, 

contrastes quase inexistentes e ausência de marcação forte nas áreas de sombras. Essa 

composição remete à construção visual pouco definida e um tanto enevoada de um sonho, 

recordação ou constructo da imaginação ou da memória. É, portanto, diverso da colorização 

do momento presente, que segue o padrão instituído em toda a HQ.  

 Não há a utilização de diferentes estilos das bordas dos requadros, como diz Millidge e 

também Eisner quando afirma que “o flashback (mudança de tempo ou deslocamento 

cronológico) muitas vezes é indicado por meio da alteração do traçado do requadro” 

(EISNER, 1999, p. 44), ou outro recurso que não o contraste na colorização e a própria fala do 

alienista. Detalhes como a janela da sala aberta na mesma posição, o doutor Bacamarte 

sentado no exato mesmo lugar, assim como o bule de café sobre a mesa de centro, reforçam a 

noção de espaço, contrastando a diferença temporal marcada pela substituição do interlocutor 

de Bacamarte (no momento do flashback, surge Dona Evarista no lugar ocupado pelo padre 

Lopes). Essa talvez seja a única pista contextual, ainda conforme Millidge, que permite ao 

leitor perceber a alteração entre o tempo presente e o momento do flashback. Contudo, ela não 

é tão clara por si só e seria capaz de causar confusão na percepção da narrativa se o esquema 

de cores não a tornasse tão evidente.    

 

 

2.11. O som do silêncio 

 

 Os requadros e os balões de fala são, sem dúvida alguma, os signos mais 

representativos e reconhecíveis das histórias em quadrinhos enquanto linguagem. Qualquer 

leitor, de quadrinhos ou não, é capaz de perceber que está diante de uma HQ apenas por notar 
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uma sequência de requadros ou alguns balões de fala24. No entanto, há um outro recurso tão 

importante e tão reconhecível quanto esses dois: as onomatopeias.  

 Enquanto o balão de fala é “uma tentativa de captar e tornar visível um elemento 

etéreo: o som [da fala]” (EISNER, 1999, p. 26), as onomatopeias são representações gráficas 

dos demais efeitos sonoros (ou uma aproximação disso). Segundo Gary Spencer Millidge:  

 

Sound effects are another element that typify comics. Unfortunately, however, the 
superimposed “Smash! Wham!” effects used in the famously campy 1960s Batman 
TV show did much to discourage their use for more serious works. (…) The use of 
sound effects varies from creator to creator. While sometimes the writer actually 
suggest the sound effect itself – sometimes a literal “boom”, other times an 
onomatopeic equivalent – it's down to the artist or letterer to make decisions about 
placement, size, font, and other design considerations (MILLIDGE, 2009, p. 106).  

 

 N´O Alienista em quadrinhos não são muitas as onomatopeias. Na verdade, se 

verificam apenas em dois momentos: para representar o som dos disparos das armas de fogo 

dos Dragões no combate contra os Canjicas, e para representar o som da salva de palmas dos 

vereadores de Itaguaí para o presidente da Câmara após este emitir parecer desfavorável à 

representação dos revoltosos contra Bacamarte e a Casa Verde. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Uso de efeitos sonoros. O Alienista em quadrinhos, p. 45. 

                                                 
24
 Ainda que a utilização desses signos não seja obrigatória em uma história em quadrinhos. De fato, muitas são 

as HQs que não se utilizam de requadros e/ou de balões de falas. Para Will Eisner, “é possível contar uma 
história apenas através de imagens, sem ajuda de palavras” (EISNER, 1999, p. 16). Como exemplo, é possível 
citar algumas das histórias da Turma da Mônica, dos estúdios Maurício de Souza, que dispensam os balões e 
ainda assim se constituem como verdadeiras aulas de narrativa da arte sequencial. Do mesmo modo, muitas 
histórias em quadrinhos são desenhadas de maneira tal que quase não fazem uso dos requadros tradicionais. O 
próprio Eisner foi bastante experimental em sua série The Spirit nos anos 50. Em algumas das histórias do 
personagem, os requadros constituíam partes integrantes do cenário (portas, janelas, árvores, escadas, etc.), ou 
outros recursos narrativos, como a mira de uma arma, o vapor de uma ducha quente, ou mesmo as letras de uma 
onomatopeia. 
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Os clamores de “morte ao alienista” e “morra o tirano” da população frente a casa do 

médico (primeiro quadro da página 41 da HQ) podem causar certa confusão, uma vez que a 

disposição gráfica das letras se assemelha muito às onomatopeias tradicionais das histórias em 

quadrinhos, mas esses clamores não são efeitos sonoros e sim representações da fala dispostos 

de tal forma por acentuação estética, a fim de causar o efeito de urgência e ameaça tão 

visíveis na expressão de Dona Evarista. A construção peculiar desse quadro é um exemplo do 

recurso “montagem” de que fala McCloud ao discorrer sobre as diferentes relações entre 

palavras e imagens nos quadrinhos. Segundo o autor, na montagem “palavras são partes 

integrantes da figura” (McCLOUD, 2005, p. 154). 

 Tão importante quanto as onomatopeias, no entanto, é o que Costa chama de “signo do 

silêncio”. De acordo com ele, “por ser uma narrativa visual, os quadrinhos gozam de um 

recurso ínsito: o uso do silêncio de forma explícita e não anunciada, criando efeitos diversos 

no processo de leitura, sobretudo com a memória e o tempo, ou com o que é dito e não dito” 

(COSTA, 2013, p. 83). O silêncio (ou o não-texto) é quase um personagem à parte n'O 

Alienista em quadrinhos, de tão presente que se faz. Na maioria das vezes, ocorre em 

concomitância com os dizeres dos recordatórios, com algum efeito de sentido, como no 

diálogo entre Porfírio e o padre Lopes, após a sangrenta batalha entre os canjicas e os Dragões 

nas ruas de Itaguaí. O silêncio de Porfírio no último quadro da figura 18, mais do que atestar a 

falta de argumentação da nova autoridade itaguaiense frente ao questionamento de padre 

Lopes, tem também a função de marcar uma pausa temporal na cena: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Silêncio como efeito de sentido. O Alienista em quadrinhos, p. 48. 
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Outros efeitos de sentido também são conseguidos com o uso do silêncio na HQ: 

 

N'O Alienista, o silêncio muitas vezes substitui passagens do texto machadiano. Se 
no texto fonte a palavra direciona a interpretação do leitor por eventuais 
ambiguidades ou alusões, no quadrinho a ausência de palavras expande a 
possibilidade de sentidos (não há ancoragem ou revezamento na superfície textual, 
mas, por ser uma tradução intersemiótica, pode haver uma relação com a palavra 
machadiana omitida). O silêncio traz a possibilidade de outras vozes, sem calar a 
voz machadiana (calar e silenciar são operações distintas aqui) (COSTA, 2013, p. 
86). 

 

 Neste capítulo, verificamos como se processa o fazer quadrinístico na transposição do 

conto de Machado de Assis para a graphic novel de Fábio Moon e Gabriel Bá. Nossa intenção 

foi tentar entender como se dá a reescrita da obra para a linguagem específica da arte 

sequencial na perspectiva do uso dos recursos artísticos e narrativos de que dispõe essa 

linguagem, e o que faz de O Aliensita em quadrinhos uma adaptação eficiente do conto. No 

capítulo seguinte, empregaremos a mesma metodologia para analisar a quadrinização do 

romance Dois irmãos, de Milton Hatoum.  
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CAPÍTULO 3  

 

3.1 Dois irmãos 

 

O regresso de Yaqub a Manaus, por volta de 1945, depois de um período de cinco anos 

morando no Líbano, para onde foi mandado ainda muito jovem e contra sua vontade, marca o 

início de Dois irmãos. Seu irmão gêmeo Omar, mais novo, foi poupado da viagem – a 

contragosto do pai, Halim, que pretendia enviar ambos os filhos – por insistência da mãe, 

Zana, muito mais apegada ao gêmeo caçula. Enquanto Yaqub crescia pastoreando rebanhos na 

aldeia dos parentes de seu pai, no sul do Líbano, Omar crescia em casa sob os afagos e mimos 

da mãe e da criada Domingas, a cunhatã acolhida por Zana desde pequena. A separação foi 

uma tentativa dos pais de evitar o iminente confronto entre os irmãos, iguais em aparência, 

mas completamente diferentes em personalidade. Desde pequeno, Yaqub se mostrava uma 

criança mais reservada, introspectiva, estudiosa e avessa às aventuras e valentias juvenis. 

Criado mais por Domingas do que pela mãe (totalmente dedicada ao Caçula), Yaqub e a 

cunhatã desenvolvem uma acentuada relação afetiva. Já Omar é o completo oposto do irmão: 

expansivo, farrista, transgressor, destemido e nem um pouco afeito aos estudos, recebia de 

Zana todas as atenções negadas ao primogênito, e outras mais. Essas diferenças aumentam 

com o passar do tempo, e passam a se tornar uma tragédia anunciada depois que Omar, ainda 

criança e enciumado de um furtivo beijo no rosto que a menina aloirada Lívia deu em Yaqub, 

no escuro de uma sessão de cinema improvisada no porão da família Benemou, rasga o rosto 

do irmão com uma garrafa quebrada de refrigerante. Do corte pelo vidro da garrafa resulta 

uma cicatriz que marca para sempre o rosto de Yaqub e enche seu coração com os mais 

obscuros sentimentos de retaliação. A separação dos gêmeos, então, não tardou a acontecer. 

As diferenças entre eles não diminuem após o retorno de Yaqub. Muito mais 

introspectivo, o primogênito vai se fechando cada vez mais em si, absorto em seus estudos 

(principalmente da matemática, ciência para a qual vai descobrindo vocação), mantendo 

distância dos pais e da irmã mais nova, Rânia. Enquanto isso, Omar, cada vez mais 

desregrado e rebelde, “exagerava as audácias juvenis” (HATOUM, 2006, p. 26). É expulso do 

colégio de padres onde estudava após uma grave agressão física contra o professor Bolislau 

durante uma aula, restando-lhe a matrícula no “Galinheiro dos Vândalos”, única escola da 

cidade a aceitar o indômito. Sem qualquer interesse pelos estudos, e na companhia de Antenor 

Laval, seu professor de francês do Galinheiro, o Caçula acaba se entregando por completo às 
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esbórnias da noite manauara, para desgosto de Halim, insatisfeito com a falta de rumo da vida 

do filho. Yaqub, por sua vez, era o orgulho do pai. O jovem é estimulado a buscar o futuro em 

São Paulo e decide, em 1950, sair de casa para estudar engenharia na capital paulista 

 

Foi o padre Bolislau quem o aconselhou a partir. “Vá embora de Manaus”, dissera o 
professor de matemática. “Se ficares aqui, serás derrotado pela província e devorado 
pelo teu irmão”. Um bom mestre, um exímio pregador, o Bolislau. A mãe se 
desnorteou com a notícia da viagem de Yaqub. O pai, ao contrário, estimulou o filho 
a ir morar em São Paulo, e ainda havia lhe prometido uma parca mesada 
(HATOUM, 2006, p. 32). 

 

 Dias antes de deixar Manaus, contudo, Yaqub impressiona a todos ao desfilar no Dia 

da Independência à frente de uma banda marcial do colégio. Com garbo e pompa, farda 

branca e espada em punho, Yaqub se torna a própria personificação do futuro promissor para 

cuja direção marchava o país. E o jovem impressiona novamente quando, minutos antes de 

sua partida, recebe em casa Lívia, a menina aloirada – agora crescida – que não era vista 

desde o fatídico dia em que o Caçula marcou para sempre a face do irmão. Nos fundos do 

quintal da casa, com todos os familiares aguardando na sala para a despedida de Yaqub, o 

primogênito de Halim e a bela Lívia consumam sua paixão, sob os olhares curiosos e 

enciumados de Domingas.   

Em São Pulo, Yaqub se torna um engenheiro de sucesso. Em casa, seu irmão abandona 

de vez os estudos e passa os dias e as noites na completa vadiagem, sempre amparado pela 

permissividade e tolerância da mãe, complacente ao extremo com a pândega sem fim de seu 

“peludinho”. O pequeno Nael, o filho bastardo de Domingas com um dos gêmeos, entre os 

afazeres da casa e seus estudos, vai crescendo com a cruel dúvida quanto à sua paternidade, 

acompanhando as conquistas de um distante Yaqub e as farras de um presente (até em 

demasia) Omar, sempre ouvindo as histórias de Halim sobre seu passado, seu amor por Zana e 

sobre a complicada infância dos gêmeos. Halim tenta levar a vida a contento, tocando a loja 

da família com a ajuda de Rânia, que não apresenta interesse em nenhum dos muitos 

pretendentes ao seu amor. A relação do Caçula com o pai vai se tornando cada vez mais 

difícil. Halim não se conforma com o comportamento do filho e com a complacência infinita 

da esposa para com Omar. Numa certa manhã, Halim encontra o filho dormindo nu com uma 

jovem no sofá da sala após uma noite de algazarra. Irritado como nunca, o pai estapeia o filho 

e o acorrenta pelado em um cofre na sala. O ocorrido marca o limite da relação entre pai e 

filho.  

Durante a festa de aniversário de Zana, Omar chega com Dália, uma bela dançarina 
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das boates de Manaus, seu único interesse romântico verdadeiro até então. Grave falta do 

Caçula! “Omar cometia o erro de trair a única mulher que nunca o havia traído” (idem, p. 76). 

Enciumada, Zana expulsa a dançarina da festa e toma providências posteriores para que o 

filho jamais torne a encontrá-la ao subornar a família de Dália para que deixem Manaus. Os 

pais decidem, então, enviá-lo para estudar em São Paulo, sob os cuidados do irmão. Já casado 

com Lívia (sem o conhecimento da família), Yaqub se nega a dar guarida a Omar em sua casa, 

mas aceita ajudá-lo à distância. A passagem do Caçula pela capital paulista é tumultuada. Ao 

descobrir quem é a esposa do irmão, Omar invade seu apartamento, com a ajuda da 

empregada de Yaqub. Com a fúria passional que só o ciúme consegue deflagrar, destrói as 

lembranças de casamento do irmão, rouba-lhe o passaporte e uma quantia em dólares, e viaja 

às gatas para os Estados Unidos.  

De volta a Manaus, Omar continua no sem-rumo de sua vida. Yaqub visita a família 

pela primeira vez após muitos anos de sua partida. Na ocasião, relata ao pai toda a passagem 

de seu gêmeo por São Paulo, seus atos de baixeza, jurando vingança pelo que o irmão fez. 

Durante sua estada em Manaus, Yaqub estreita laços com o pequeno Nael, passeando com ele 

pelos igarapés por onde brincava com Domingas na infância, uma das pouquíssimas 

passagens do livro em que Yaqub baixa a guarda. O engenheiro volta para São Paulo, e de lá 

envia móveis e eletrodomésticos para modernizar o casarão da família, os quartinhos de 

Domingas e Nael, no fundo do quintal, e a loja de Halim. “Vimos, como dádiva divina, os 

utensílios domésticos novinhos em folha, esmaltados, enfileirados na sala. Se a inauguração 

de Brasília havia causado euforia nacional, a chegada daqueles objetos foi o grande evento na 

nossa casa” (HATOUM, 2006, p. 97).  

Omar se envolve com os empreendimentos escusos de “um inglês empetecado, um tal 

de Wyckham ou Weakhand, que se dizia gerente de um banco estrangeiro” (idem, p. 103), 

mas que na verdade não passava de um contrabandista. Por meio dele conhece a bela Pau-

Mulato, “uma giganta. Uma mulher maçuda, roliça, alta e escura. Um tronco de mulateiro. 

Por pouco, uma pura africana. O rosto esculpido, a pele lisa, o nariz pequenino. Uma covinha 

no queixo, de dar água na boca” (ibidem, p. 107). Com ela, Omar decide largar tudo: a 

família, as mordomias da casa, o dinheiro do pai, e os mimos de Zana, para desespero desta. 

O Caçula desaparece, mas as buscas incansáveis da mãe dão frutos e ele é encontrado meses 

depois, careca, barbudo e molambo, vivendo de amor com a Pau-Mulato num barquinho no 

porto de Manaus. Covarde, e incapaz de combater o incontrolável e obsessivo amor de mãe de 

Zana, Omar se entrega e retorna ao lar, vencido.  

  



80 

 

No fundo, Omar era cúmplice de sua própria fraqueza, de uma escolha mais 
poderosa do que ele; não podia muito contra a decisão da mãe, para quem parecia 
dever uma boa parte de sua vida e de seus sentimentos. Preferiu as putas e o 
conforto do lar a uma vida humilde ou penosa com a mulher que amava. Tentou se 
conformar com essa frustração que ele supunha pacificada, e nunca mais se entregou 
a mulher nenhuma. Voltou aos lupanares, aos clubes noturnos do centro e do 
subúrbio; voltaram as madrugadas de bebedeira, ele sempre sozinho, entrando na 
casa como um autômato, às vezes balbuciando o nome das duas mulheres que 
realmente amou, ou chorando feito criança que perdeu alguma coisa preciosa 
(HATOUM, 2006, p. 134).     

 

Os sinais da instabilidade política no Brasil começam a despontar na Amazônia. Omar 

passa a se encontrar com seu ex-professor de francês dos tempos de Galinheiro dos Vândalos, 

Antenor Laval, para sessões de “leituras de poemas”. Com o golpe militar de 1964, a 

repressão torna-se mais forte, e Laval, suspeito de envolvimento com atividades subversivas, 

é assassinado pelos militares. Nesse meio tempo, Yaqub chega para sua segunda visita à casa 

dos pais, onde fica por pouco tempo. Omar tem dificuldades para lidar com a morte de seu ex-

professor e se afunda numa espiral de alienação numa faina enlouquecida de jardineiro 

inexperiente no quintal de sua casa. A faina, com o passar do tempo, vai dando espaço para 

uma involução do Caçula, que de ser humano se torna quase um bicho primitivo, um homem 

das cavernas sem caverna, senhor da mata de seu quintal. 

Desgostoso, Halim se isola de todos e busca cada vez mais conforto no passado. Já 

bastante envelhecido, morre sentado no sofá da sala, sozinho com suas reminiscências numa 

noite de 1968. Sua morte marca o início do fim de tudo. “Depois da morte de Halim, a casa 

começou a desmoronar” (idem, p. 165). Yaqub não comparece no velório, e Zana decide 

acabar com as sandices de Omar no quintal. Pela primeira vez em sua vida, repreende com 

rigor e pulso firme seu preferido. Rânia agora toca sozinha a antiga loja de Halim, 

modernizada e que em quase nada lembra o antigo estabelecimento do pai. A vida vai 

seguindo curso, e Omar conhece um empreiteiro indiano de nome Rochiram, interessado em 

construir um hotel na cidade. De olho no negócio certeiro, o Caçula se dispõe a encontrar um 

terreno perto do rio para o empreiteiro.  

Zana, percebendo na construção do hotel a possibilidade de reunificar os filhos e pôr 

fim à rivalidade eterna dos gêmeos, dita uma carta a Nael, pedindo perdão a Yaqub e 

sugerindo que ambos trabalhem em conjunto: Omar procurando o terreno e Yaqub projetando 

a construção. Lacônico, o engenheiro responde em uma carta para a mãe que a briga dos dois 

só a eles compete, mas que se interessa pela construção do hotel. Yaqub chega secretamente a 

Manaus e fecha acordo com Rochiram. Ao saber da negociação clandestina, Omar encontra 

Yaqub em casa, deitado na rede vermelha conversando com Domingas, e agride pesadamente 
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o irmão. Enfim, era chegada a hora das vias de fato, o acerto de contas violento que selaria 

anos e anos de animosidade e tensão. O combate entre dois irmãos gêmeos, opostos em quase 

tudo, mas iguais em corpos e punhos. No entanto, não houve equilíbrio nessa briga de 

gêmeos: Yaqub sequer reage e é espancado por um enfurecido Omar, cego por anos de ódio e 

frustração, que só não mata o irmão porque é impedido por Nael. 

 

Corri para cima do Caçula, tentando segurá-lo. Ele chutava e esmurrava o irmão, 
xingando-o de traidor, de covarde. Alguns moradores do cortiço encheram o quintal 
e se aproximaram do alpendre. Com um gesto brusco eu agarrei a mão de Omar. Ele 
conseguiu se livrar de mim. Percebeu que estava cercado por vários homens e foi se 
afastando devagar, de olho na rede vermelha. Ainda o vi correr até a sala e rasgar 
com fúria as folhas do projeto; rasgou todos os desenhos, jogou a louça no assoalho 
e desabalou pelo corredor (HATOUM, 2006, p. 175). 

 

Depois disso, Omar não volta mais para casa, para agonia e espera interminável da 

mãe. Yaqub denuncia o irmão, que passa a ser procurado, é preso e condenado a dois anos e 

sete meses de prisão. Domingas morre e é enterrada ao lado de Halim, a pedido de Nael. 

Atopetada de dívidas da casa e também as deixadas por Omar, Rânia aluga um bangalô no 

subúrbio e se muda com a mãe, entregando o casarão a Rochiram como parte do saldo da 

dívida pelo negócio desfeito. Não demora e Zana também falece, triste pela falta do Caçula, 

lamentando a saudade de Halim e do pai, Galib. A história se encerra com Nael, o narrador do 

romance, sozinho no quartinho de sempre – assegurado por Yaqub durante a venda da casa – 

recebendo a visita furtiva numa noite de chuva de um maltrapilho e envelhecido Omar que, ao 

notar que nada mais ali havia sobrado para si, dá meia volta e desaparece na escuridão.  

Publicado em 2000 pela Companhia das Letras, Dois irmãos é uma das mais 

relevantes obras literárias nacionais lançadas nos últimos vinte anos, e certamente um dos 

mais importantes romances da literatura brasileira contemporânea. O livro vendeu mais de 

170 mil exemplares, segundo o autor em entrevista para o jornal O Globo (CASTRO, 2016).25 

Recebeu um prêmio Jabuti, na categoria Romance, no ano de sua estreia, e sua versão 

traduzida para o inglês, The Brothers, foi indicado para o International Dublin Literary Award 

(IMPAC-DUBLIN) em 2004. Em pesquisa realizada pelos jornais Correio Braziliense e O 

Estado de Minas, Dois irmãos foi eleito o melhor romance brasileiro no período 1990-2005, e 

Milton Hatoum foi um dos finalistas, em 2001, do Prêmio Multicultural do Estadão pela 

publicação do romance. A obra foi traduzida para oito idiomas, entre eles francês, italiano, 

                                                 
25
  Disponível em https://oglobo.globo.com/cultura/revista-da-tv/milton-hatoum-autor-do-romance-dois-irmaos-

debate-adaptacao-para-tv-20612610.  Acesso em 21 de fevereiro de 2017. 
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espanhol e árabe, além da já citada versão em inglês, e foi publicada em mais de quatorze 

países.26
 

Dois irmãos é uma história sobre opostos que surgem das semelhanças. É uma história 

sobre animosidade, sobre o fronteiriço, sobre ciúme, sobre erros e desejos que engolem vidas 

inteiras. É uma história sobre a rivalidade – ódio, até – entre irmãos gêmeos que parece já 

nascer no ventre da mãe (ou, mesmo depois disso, dela se originar), para vir ao mundo com o 

único propósito de arrastar tudo e todos num torvelinho voraz de cólera. E talvez esteja 

justamente aí o seu caráter universal. Ao abordar o tema da rivalidade entre os irmãos Yaqub e 

Omar, Hatoum dialoga com um texto fundamental da cultura ocidental, o livro de Gênese, 

posto que são claros os paralelos entre os filhos de Halim e os filhos de Adão, o primeiro dos 

homens. Mas não é só com a história de Caim e Abel que o romance de Hatoum dialoga: 

 

Desde sua publicação, Dois irmãos foi relacionado pela crítica especializada à 
história bíblica e ao romance machadiano. Artigos de jornal, resenhas e pesquisas 
acadêmicas têm apontado esse diálogo. Esse aspecto foi logo de início levantado 
pelos depoimentos concedidos por Milton Hatoum, que reconheceu a dívida com 
Esaú e Jacó e com um conto de Flaubert. Filiava-se, portanto, a dois nomes de peso 
na tradição literária ocidental (CHIARELLI, 2008, p. 2). 

  

Chiarelli assinala diversos pontos em comum entre Dois irmãos e Esaú e Jacó, num 

ensaio que reflete sobre “esse movimento de revisitação do mito”: a rivalidade entre irmãos 

gêmeos, evidentemente; os sentimentos de conflito e contraste em ambas as obras; as posições 

políticas antagônicas entre os irmãos; a figura da mulher como causa – ou potencializadora – 

dessa rivalidade (Natividade em Machado; Lívia – ou Zana – em Hatoum); a falta de 

preponderância, no final de cada história, de harmonia entre os gêmeos; entre outros. As 

semelhanças são muitas, e, como afirma Chiarelli, a Academia vem se debruçando sobre elas. 

Não é intenção deste trabalho se aprofundar numa comparação entre a obra de Hatoum e a de 

Machado. Pelo menos não com Esaú e Jacó. O diálogo entre o Bruxo do Cosme Velho e o 

escritor manauara aqui se dá por intermédio de dois quadrinistas paulistanos – gêmeos como 

Pedro e Paulo, gêmeos como Yaqub e Omar.  

      

 

3.2. Do convite ao concreto 

 

                                                 
26
 Conforme website do autor, disponível em http://www.miltonhatoum.com.br/biografia/a-historia-do-

autor. Acesso em 03 de março de 2017. 
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 Depois de mais um cansativo dia de trabalho na nona edição da Feira Literária 

Internacional de Paraty (FLIP), em 2009, o editor de histórias em quadrinhos da Companhia 

das Letras, André Conti, sentou-se em uma mesa de bar para relaxar com os quadrinistas 

Fábio Moon e Gabriel Bá27, que haviam participado mais cedo da mesa Novos traços, com 

outros dois autores de HQs. Já noite adiantada, entre um copo e outro de cerveja e muitas 

risadas, Conti observou o escritor manaura Milton Hatoum, que também participava do 

evento, aproximar-se e passar desapercebido pela mesa. Mais um gracejo do que um convite 

formal de trabalho, o editor da Companhia das Letras chamou a atenção de Moon e Bá para o 

fato de que seria bastante curioso ver a obra mais celebrada de um dos escritores mais 

celebrados da literatura contemporânea nacional – cujo tema é a rivalidade entre dois irmãos 

gêmeos – adaptada por dois dos mais celebrados autores dos quadrinhos contemporâneos 

brasileiros, também irmãos gêmeos.   

 

 

Figura 19. O convite de Conti. Sketch de Fábio Moon. 

 

 Ninguém levou a ideia muito a sério naquele instante. Fábio Moon já havia lido o livro 

de Hatoum na época de seu lançamento, movido pela curiosidade em relação ao tema: uma 

contenda entre gêmeos. Era conhecedor da complexidade e profundidade do romance. Tinha 

                                                 
27
  As informações sobre esse encontro entre os gêmeos quadrinistas e o editor André Conti, e o que dele 

resultou, foram extraídas de uma entrevista concedida por Fábio Moon e Gabriel Bá para o canal do Youtube 
Livrada!, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=V7WBq4JhZug, publicada em 26 de abril de 2015. 
Acesso em 13 de janeiro de 2016.  
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noção do quão trabalhoso seria adaptar Dois irmãos para os quadrinhos, do tempo que o 

processo todo de transposição do texto para um roteiro de HQ demandaria (e de outro tanto de 

tempo que seria necessário para o desenho das páginas), e sabia muito bem que o produto 

resultante do esforço não seria exatamente o tipo de adaptação em quadrinhos de textos  

literários que as editoras brasileiras costumam comercializar. Os quadrinistas desconversaram 

no momento e declinaram do convite, mas “a semente já havia sido plantada”, segundo 

afirmou Fábio Moon. Com alguma insistência de Conti e conversas posteriores com Hatoum, 

não demorou para que a provocação com ares de insight genial do editor da Companhia das 

Letras começasse a ganhar forma, contornos, traçados e vida nas mentes dos gêmeos 

quadrinistas: “Não conseguimos resistir ao desafio”. 

 Gabriel Bá, por sua vez, já havia lido outros trabalhos do escritor manauara, mas até 

então nunca havia lido Dois irmãos, como o próprio confessou ao jornalista Télio Navega, no 

livro Os quadrinistas: 

  

Como eu não tinha lido o livro, só o Fábio, fui ler. E gostei bastante. Acho que tem 
a ver com o tipo de história que a gente costuma contar, e mesmo as singularidades 
são atraentes. É uma tragédia que acontece no Brasil, mas não em São Paulo. De 
um outro Brasil, que também não é cartão-postal. Tudo isso nos atraiu. Até o fato de 
ser a história de um autor vivo. Então não terá outras versões, como O Alienista, 
que tem cinco. (apud NAVEGA, 2015, p 112). 

   

 Para o artista, pesou na decisão por adaptar o romance de Hatoum o fato de Dois 

irmãos contar uma história que não se passa em nenhuma das metrópoles centrais do Brasil 

conhecidas internacionalmente, como São Paulo ou Rio de Janeiro (os cartões-postais de que 

fala Gabriel Bá), mas em uma cidade de um Brasil distante, diferente, incrustada no coração 

da selva amazônica, na confluência entre os rios Negro e Solimões. O Brasil quase sempre é 

cenário das histórias autorais28 de Fábio Moon e Gabriel Bá, sobretudo a cidade de São Paulo 

(terra natal e onde até hoje residem os gêmeos quadrinistas), mesmo nos trabalhos mais 

                                                 
28
 É importante fazer uma distinção entre os trabalhos autorais de Moon e Bá daqueles sob demanda para o 

mercado de comics. Os trabalhos autorais são produzidos quase que inteiramente pela dupla (criação, roteiros, 
desenhos, arte-final, letreiramento, etc.) seja de maneira independente ou por alguma editora no Brasil ou no 
exterior, e normalmente não partem de qualquer demanda editorial, mas do desejo primal de contar histórias – é 
o caso, entre outros, das HQs O girassol e a lua e Mesa para dois, originalmente publicadas de forma 
independente no fanzine 10 pãezinhos e posteriormente editadas pela Via Lettera em 2000 e 2006, 
respectivamente. Já nos projetos por demanda, os gêmeos são contratados por editoras americanas apenas para 
desenhar os roteiros de outros artistas, como acontece nas séries The Umbrella Academy e Casanova. Embora 
tenham participação na criação dessas séries, ela é bastante restrita, e não é possível considerá-las como um 
trabalho autoral de Moon e Bá. Por outro lado, a série Daytripper, mesmo que uma publicação original da DC 
Comics (que detém os direitos de comercialização), é considerada uma obra autoral por ter sido criada e 
produzida pela dupla, com cores de Dave Stewart. 
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autorais produzidos diretamente para publicação no mercado americano de quadrinhos, como 

a série Daytripper. Nesta, a trama se desenrola por diversos locais do território brasileiro, 

entre eles o Pelourinho, a praia de Copacabana, a Chapada Diamantina, um sítio em uma 

cidadezinha não identificada do interior (e que pode ser qualquer cidadezinha do interior do 

Brasil), um vilarejo esquecido e literalmente enterrado nas dunas do Nordeste, e – é claro! – o 

centro de São Paulo. A capital paulista é também cenário da coletânea de histórias curtas 

De:Tales, um dos primeiros trabalhos da dupla publicados no exterior, lançado na Itália, 

Espanha, Alemanha e nos Estados Unidos. Seria de se imaginar uma improbabilidade que 

dois autores brasileiros de histórias em quadrinhos pudessem fazer sucesso no exterior – 

principalmente nos Estados Unidos, uma nação tradicionalmente autocentrada – contando 

histórias sobre um Brasil urbano, cotidiano e real. E, com Dois irmãos, a dupla de artistas 

consegue avançar rumo ao norte para quadrinizar a longínqua Manaus, outra das capitais de 

um Brasil que não é cartão-postal. É fácil perceber no conjunto dos trabalhos autorais de 

Fábio Moon e Gabriel Bá uma certa intenção, talvez não planejada ou mesmo inconsciente, de 

cartografar em quadrinhos as terras tupiniquins e exibi-las para o mundo. 

 O quadrinista faz também menção ao fato de Dois irmãos não ser uma obra em 

domínio público (com direitos para comercialização cedidos ao grupo Companhia das Letras, 

da editora Schwarcz, detentora do selo Quadrinhos na Cia pelo qual foi lançada a graphic 

novel), ao contrário do conto machadiano, que pode ser editado e comercializado por qualquer 

interessado. Isso garante exclusividade: não será lançada nenhuma outra adaptação em 

quadrinhos de Dois irmãos por qualquer outra editora enquanto os direitos pertencerem à 

Companhia das Letras. 

 Era também a oportunidade para a dupla produzir uma HQ diferente das que vinha 

fazendo até aquele momento. E também diferente em relação à adaptação literária 

anteriormente lançada por eles.  

 

Isso de adaptar uma obra em domínio público permite qualquer coisa, e a gente 
queria fazer um trabalho diferente [de O Alienista]. O livro de Milton ainda é 
grande, assim exigiria muito mais de nós, ao contrário do livro de Machado, que é 
um conto (apud NAVEGA, 2015, p. 112). 

 

 É evidente que o processo de transposição de um romance como Dois irmãos, com 

suas 202 páginas (na edição utilizada neste estudo), para a arte sequencial demanda muito 

mais trabalho do que a transposição de um conto de pouco mais de quarenta páginas, mesmo 

sendo um conto de Machado de Assis. É importante ressaltar aqui que pesam, nesse trabalho 
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de transposição, muitos outros elementos além de apenas a diferença na quantidade de 

páginas das obras adaptadas, embora essa diferença seja bastante relevante, como atesta a fala 

do quadrinista.  

 Fábio Moon não poderia estar mais certo ao supor, naquela noite de cerveja em 2009 

com o editor André Conti, o quão laborioso seria transpor Dois irmãos para os quadrinhos. De 

início, calculou que toda a empreitada não levaria mais do que dois anos para se concluir 

(NAVEGA, 2015, p. 112), o que já é um espaço de tempo bastante considerável para se 

debruçar sobre um único projeto, levando em consideração a rotina de produção dos artistas 

tanto para o mercado nacional de HQs quanto para o mercado americano, que tem edições 

mais rápidas lançadas no tempo de um mês. Dois anos desde o início dos trabalhos até a 

edição estar pronta, impressa e disponível nas estantes das livrarias, assim calculou um 

otimista (e talvez um tanto alcoolizado) Fábio Moon. Levou mais de quatro. Em março de 

2015, chegava às lojas e livrarias especializadas Dois irmãos em quadrinhos, seis anos depois 

daquele despretensioso convite inicial do editor de quadrinhos da Companhia das Letras. 

 

 

3.3. As transposições de Dois irmãos   

 

 Dois irmãos em quadrinhos tem um excelente acabamento gráfico, de porte robusto. A 

edição conta com 236 páginas, sendo 224 de quadrinhos em preto e branco, capa cartonada, 

impressão em offset (papel “alta alvura”, como consta na descrição da impressão na última 

página da HQ), com um desenho de capa que chama a atenção por sua composição singular.  

 A edição da Companhia das Letras teve lançamento simultâneo com a edição francesa, 

publicada pelo selo Urban Comics (mesma editora que lançou em terras francas Casanova, 

Daytripper e O Alienista). O livro foi publicado posteriormente nos Estados Unidos, pela 

editora Dark Horse Comics (parceira antiga dos autores), e mais recentemente na Itália, pela 

editora Bao Publishing.  

 Com pouco mais de dois anos de publicação, a graphic novel já arrebatou os principais 

prêmios internacionais da indústria dos quadrinhos. Segundo o website oficial da San Diego 

international Comic Con, a maior convenção de histórias em quadrinhos e entretenimento do 

mundo, responsável pela organização do Eisner Awards (a mais importante premiação da 

indústria americana de comics), Dois irmãos recebeu uma estatueta na categoria Melhor 

adaptação em quadrinhos de outra mídia (Best Adaptation from Another Medium) de 2016. A 

graphic novel, inclusive, estreia a categoria, que até então não existia. O prêmio foi anunciado 
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no dia 22 de julho de 2016. Dois meses depois, Moon e Bá receberam um Harvey, na 

categoria Melhor Edição Estadunidense de Material Estrangeiro (Best American Edition of 

Foreign Material), junto com Corto Maltese – Beyond the Windy Isles. No Brasil, Dois 

Irmãos ganhou o Prêmio HQ Mix, a maior premiação dos quadrinhos nacionais, na categoria 

Adaptação para os quadrinhos, em 2015. 

 

 

Figura 20. Dois irmãos e suas traduções. 

    

 A graphic novel de Moon e Bá não é a única transposição de Dois irmãos para outra 

mídia. Em 2008, o romance foi adaptado para o teatro pelo dramaturgo Jucca Rodrigues e 

dirigido por Roberto Lage. Segundo o crítico Sérgio Salvia Coelho, do jornal Folha de São 

Paulo, a peça mantém “a estrutura épica da narrativa por flashbacks” e “garante assim a 

pungente delicadeza do original” (COELHO, 2008).29 A peça estreou em agosto daquele ano 

no Centro Cultural Banco do Brasil, em São Paulo, permanecendo em cartaz por dois meses. 

Foi encenada também entre janeiro e março de 2009, cumprindo temporada no Teatro 

Imprensa.  

 Mais recentemente, o romance foi adaptado pela roteirista Maria Camargo para a 

televisão, em uma minissérie da Rede Globo dirigida por Luiz Fernando Carvalho. Dividida 

em 10 episódios, a minissérie foi ao ar no dia 09 de janeiro de 2016, e teve seu último 

episódio exibido no dia 20 do mesmo mês. As conversas para a produção da série se iniciaram 

em 2004, quando a roteirista comprou os direitos de adaptação do romance, conforme afirma 

                                                 
29
 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1009200813.html. Acesso em 05 de maio de 

2017. 
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em uma entrevista cedida ao portal do O Globo, publicada em 09 de dezembro de 2016, da 

qual também participou Milton Hatoum. Originalmente, Camargo pretendia adaptar a obra 

para o cinema, mas a ideia acabou sendo abortada em razão da impossibilidade, segundo 

afirma, de “contar tantos anos [de história] em 120 minutos”. O projeto passou por um 

período de maturação, com mudanças em seu formato, até o início das gravações em 2014. 

Para a produção do roteiro, Maria Camargo realizou impressionantes 26 leituras (!) de Dois 

irmãos, até começar a desconstruir o romance. A roteirista conta que  

 

Depois de ler e estar com as sensações claras, desmembrei tudo o que era 
mencionado. Fiz fichas para cada situação e as coloquei em ordem cronológica, já 
que a história não é linear. E eu não queria ir contra a natureza do livro. Então criei 
uma espécie de prólogo e fiz outras fichas, com passagens que eu acrescentaria ao 
roteiro. Desembaralhei tudo e embaralhei novamente, peguei a história como um 
todo e desmembrei em dez capítulos (CASTRO, 2016).30 

 

O processo de transposição de Dois irmãos para o roteiro da minissérie descrito por 

Maria Camargo é bastante semelhante ao processo de adaptação empregado por Moon e Bá, 

como se verá adiante. Ambos partem de uma reescrita das linhas hatoumnianas para as 

especificidades de cada mídia. E, em ambos os processos de adaptação, Milton Hatoum 

preferiu não interferir. Afirma o autor não ter mais autoridade sobre o roteiro adaptado a partir 

de seu romance. Conforme defende, em uma outra entrevista, publicada no portal do Diário 

de Pernambuco em 09 de janeiro de 2017: 

 

São outras linguagens [a TV e os quadrinhos], bem diferentes do romance. As 
adaptações foram feitas com muito rigor. Não fiquei preocupado, já conhecia o 
trabalho d’Os Gêmeos (os quadrinistas Fábio Moon e Gabriel Bá), os filmes e as 
séries do Luiz Fernando Carvalho e o roteiro da Maria Camargo, que é excelente. 
Essas adaptações são como traduções para outra linguagem (PESSOA, 2017).31 

 

 

 

                                                 
30 Disponível em https://oglobo.globo.com/cultura/revista-da-tv/milton-hatoum-autor-do-romance-dois-
irmaos-debate-adaptacao-para-tv-20612610. Acesso em 05 de maio de 2017. 
 
31
 Disponível em: 

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/viver/2017/01/09/internas_viver,683608/dois-irmaos.shtml. 
Acesso em 05 de maio de 2017.  
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3.4. “...um livro pela capa” 

 

 Logo no primeiro contato com Dois irmãos em quadrinhos, assim que deita os olhos 

sobre a capa da HQ, o leitor já se depara com um dos aspectos mais importantes que 

permeiam o universo da história: a dualidade. Diametralmente dividida por uma fissura, como 

que rasgada ao meio com fúria cirúrgica, a capa é totalmente dicotômica. Um rosto estampa a 

capa, dividido em dois pela fissura que também rasga ao meio a letra R do título da obra. O 

título quebrado, com a fratura na palavra “irmãos”32, remete à desunião dos gêmeos, ao laço 

fraterno rompido, o qual parece ser impossível de ser reatado. Logo abaixo do título, a fissura 

também separa os nomes dos quadrinistas autores da graphic novel, cada qual para um lado, 

como que dividindo também os gêmeos Fábio Moon e Gabriel Bá. 

 

 

Figura 21. Capa de Dois irmãos em quadrinhos.  

 

 O rosto estampado na capa é ao mesmo tempo de Omar e de Yaqub, opondo-se um ao 

outro, e complementando-se. A cicatriz na bochecha esquerda (o lado direito da imagem, do 

ponto de vista do leitor) e a mecha branca divisando os cabelos negros identificam a metade 

do rosto que cabe a Yaqub. São os dois traços distintivos no gêmeo mais velho que permitem 

                                                 
32
 As edições em inglês e italiano da HQ trazem a mesma imagem de capa que a edição brasileira da Quadrinhos 

na Cia, com as respectivas traduções do título fissuradas. Contudo, a edição francesa, embora com o título 
também fraturado, traz uma imagem de capa diferente, com Omar e Yaqub frente a frente, encarando-se (a 
mesma ilustração consta em um dos quadros da HQ). É uma imagem que se centra tão somente no conflito 
direto, na tensão, na expectativa de um iminente combate que se anuncia na capa e que se pretende concretizar 
nas páginas internas. No nosso entender, perde em carga de sentido em relação à versão original. 
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ao leitor diferenciar os irmãos (a caracterização imagética de Yaqub e de outros personagens 

será analisada posteriormente). As cores também reforçam a dualidade da capa; o lado 

esquerdo do rosto é totalmente negro, com exceção da pupila dos olhos, da sobrancelha, da 

cicatriz e dos traços definidores do nariz e da boca. É uma imagem que lembra um negativo 

de fotografia. A cor vermelha do fundo é também mais escura desse lado. O vermelho mais 

suave e a composição do rosto que equivale à Omar dão mais leveza à outra metade da capa. 

 É interessante pensar nos possíveis significados que essa construção pode evocar. Os 

aspectos composicionais que remetem à “escuridão”, “negatividade” e “obscuridade” ficaram 

reservados à metade da capa que cabe a Yaqub, o que facilmente pode sugerir, de início, uma 

interpretação do tipo “gêmeo mau”, em oposição ao “gêmeo bom” Omar, cuja metade do 

rosto na imagem tem um semblante aparentemente mais “frágil” e “inocente”. É uma 

interpretação bastante superficial, que nem de longe condiz com o conteúdo da obra. No 

entanto, é um tipo de construção dicotômica capaz de comunicar uma ideia geral basilar de 

conflito, de diferenças extremas que surgem da quase total semelhança, uma ideia que, se não 

corresponde integralmente ao texto, também não deixa de fazer referência a ele. 

 Além disso, a imagem é bastante eficaz enquanto objeto capa da graphic novel. Klaus 

Janson, ao discorrer sobre a diferença entre o propósito da arte de capa e o da arte do interior 

de uma história em quadrinhos, afirma que 

 

A capa deve ter um tratamento diferente do interior, pois tem um objetivo diferente. 
Enquanto a arte interna tem de contar uma história, a imagem de capa é planejada 
para levar os leitores a comprar a revista. Geralmente, a imagem de capa não é 
afetada por nenhum outro quadro. Na maioria das vezes é uma única imagem que 
deve funcionar por si própria. Isso significa que o personagem principal precisa ser 
visto de frente, com seu rosto à mostra (JANSON, 2005, p. 71). 

 

 Segundo Janson, o objetivo precípuo da capa de uma HQ é despertar num possível 

leitor o interesse de adquirir aquela publicação. Exatamente por isso, Stan Lee33, um dos mais 

importantes e reconhecidos escritores de quadrinhos do mundo, em seu How to draw comics: 

the Marvel way, considera que a capa “is probably the single most important page in any 

comicbook. If it catches your eye and intrigues you, there's a chance you may buy the 

magazine. If it doesn't cause you to pick it up, it means one lost sale” (LEE, 1978, p. 138). A 
                                                 
33
 Os trabalhos de Klaus Janson e de Stan Lee são voltados sobretudo para a produção de quadrinhos norte-

americanos de super-heróis, um mercado bastante competitivo e complexo, que despeja mensalmente milhares 
de publicações para venda nas comic shops e movimenta milhões de dólares anuais. Com um nível de qualidade 
bastante oscilante, essas publicações disputam espaço nas prateleiras das lojas e nas listas de aquisições dos 
compradores regulares e eventuais, o que torna particularmente importante uma arte de capa capaz de atrair a 
atenção do leitor. 
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capa deve ser planejada levando esse objetivo em consideração, bem como devem ser 

empregados todos os recursos gráficos disponíveis somados à arte (cores, logotipos, fontes de 

texto, etc) para se atingir o intento. Porém, a capa de uma história em quadrinhos não tem 

como único objetivo ser um chamariz de venda. Ela deve ser também capaz de, em apenas 

uma ilustração, comunicar o conteúdo e a ideia que perpassa a obra. Deve ser capaz de dar o 

tom da leitura que se seguirá páginas adiante. Sobre isso, escreve Millidge 

 

Much of this book has been concerned with the design and mechanics of the 
sequential art form of comics itself. But how a comic or graphic novel is presented 
also has a big influence on how the reader perceives the work. (…) All componentes 
of a graphic novel or comic book – including artwork, title masthead, publisher logo, 
and papers, and text content – have to be subject to the design process, while format 
considerations such as size, page count, and paper stock can all affect the reader's 
experience of the work (MILLIDGE, 2009, p. 130).   

  

A fissura que divide a arte da capa, separando os rostos que são dois e ao mesmo 

tempo um só, o título fraturado, a diferença de cores na composição, todos esses elementos 

trabalhados por Moon e Bá concorrem para a construção do sentido de dualidade e de 

oposição, certamente influenciando, como afirma Millidge, na maneira como o leitor percebe 

Dois irmãos em quadrinhos. 

 Do ponto de vista gráfico, a imagem da capa da graphic novel é quase um logotipo. 

Ela pode funcionar de forma independente (sem adição de qualquer tipo de texto) como 

identidade visual do trabalho. A imagem pode ser vista também centralizada na página em 

branco subsequente à última página da HQ, como um “ponto final” ao término da leitura da 

história. Tanto funciona como logotipo que os quadrinistas, para fins de divulgação, fizeram 

uso da imagem da capa em seus perfis pessoais nas redes sociais na época do lançamento da 

HQ, e a mantiveram por um bom tempo depois disso. 

 

 
Figura 22. Tweet de Gabriel Bá em 06 de abril de 2017. 
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3.5. As escolhas estético-narrativas em Dois irmãos 

 

 No capítulo anterior, analisamos a transposição do conto de Machado de Assis para a 

arte sequencial a partir de uma série de decisões por parte de Fábio Moon e Gabriel Bá no 

processo de produção de O Alienista em quadrinhos. Essas decisões decorrem do constante 

trabalho do quadrinista de considerar opções, de fazer escolhas em relação ao texto-fonte, e 

chamamos essas escolhas de opções estético-narrativas, pois delas resultam a narrativa do 

objeto estético graphic novel. Neste capítulo, vamos examinar como isso se opera na 

transposição de Dois irmãos. 

 

 

3.6. Cortes e rearranjos 

 

 Em um texto publicado em 10 de fevereiro de 2015 no blog 10 pãezinhos, Gabriel Bá 

especifica (estabelecendo um eixo temporal) o desenvolvimento de um roteiro para a graphic 

novel a partir do romance de Hatoum: 

 

Em novembro de 2010 começamos a primeira leitura do romance Dois Irmãos 
voltada para a construção do roteiro, para assimilar a história. Não era mais uma 
leitura por prazer, como leitor passivo, mas uma voltada a entender a história, 
desconstruir a fim de reconstruí-la em Quadrinhos. Em abril, com a história 
relida, fizemos as malas e fomos pra Manaus. Voltamos de Manaus cheios de 
imagens, fotos, relatos, livros, conversas, cheiros e barulhos. Cheios de vontade de 
trabalhar no novo livro. (…) só retornamos ao roteiro do Dois Irmãos em novembro 
de 2012 (…). Em julho [de 2013] pegamos o roteiro pra valer. Dividimos a trama 
em três atos, fizemos uma linha do tempo da história, uma lista de todos os 
personagens, os locais, os nomes de plantas e animais para ajudar na pesquisa. 
Preparamos três capítulos no layout, mais 47 páginas. Ainda em julho, pela primeira 
vez em 17 anos, nós não fomos à Comic Con de San Diego, para trabalhar no Dois 
Irmãos. Mesmo com todo esse empenho, só consegui terminar 33 páginas e 
completar dois capítulos para levar pra Alemanha. (…) Depois de voltar da 
Alemanha, acabados os outros projetos, as distrações, os compromissos, focamos 
todos nossos esforços em fazer o roteiro até o fim, chegar ao fim da história, para 
conseguir planejar o resto do trabalho. (…) Em janeiro de 2014 nós terminamos a 
última leitura do livro fazendo anotações e escolhendo frases, diálogos, palavras. 
(…) Somente em março finalmente terminamos o roteiro, todos os layouts, tínhamos 
a história inteira pensada, planejada, rascunhada. Finalmente a HQ estava ali, na 
nossa frente, toda escrita. Só faltava desenhar 166 páginas, mas isso já não era 
mais um problema. A parte difícil já tinha passado: escrever a história, escrever 
um bom roteiro, isso é o mais difícil e o mais importante (BÁ, 2015f, grifo 
nosso).34 

 

                                                 
34
  Disponível em: http://10paezinhos.blog.uol.com.br/arch2015-02-01_2015-02-28.html. Acesso em 05 de 

março de 2017. 
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 Claro está que, segundo o autor, a etapa “mais difícil” e “mais importante” da 

construção de Dois irmãos em quadrinhos se deu na reescrita das linhas hatoumnianas para 

um roteiro específico para a arte sequencial (ainda que a trabalhosa produção de 224 páginas 

de quadrinhos desenhadas e arte-finalizadas possa sugerir o contrário). É na etapa da 

produção do roteiro que, como visto anteriormente, se operam as “escolhas de momento” de 

que fala McCloud (2008, p. 9), entre uma série de outras escolhas, implicando em cortes e 

rearranjos do texto original. É nessa parte do trabalho que as linhas hatoumnianas ganham as 

formas e os contornos de Gabriel Bá. Trechos de texto tornam-se sequências de ação em 

quadros, parágrafos extensos são resumidos em apenas um painel de ilustração, poucas linhas 

tornam-se páginas inteiras, bem como outras transformações que ocorrem conforme as opções 

narrativas consideradas na transposição.  

Para a produção do roteiro, os quadrinistas lançaram mão de algumas técnicas até 

então inéditas para eles, como a utilização de fichas individuais para o resumo de cada cena. 

Essas fichas poderiam ser reorganizadas, alterando a ordem das cenas, de modo que melhor 

funcionassem para a história.   

 

  

Figura 23. Fichas de Moon e Bá utilizadas na construção do roteiro. 

  

A roteirista Maria Camargo, conforme visto, também fez uso dessa técnica na 

produção do roteiro da minissérie televisiva Dois irmãos.35
 

De modo geral, assim como acontece em O Alienista, não há ocorrência de supressões 

significativas do texto-fonte em Dois irmãos em quadrinhos. De fato, elas ocorrem (como 

seria de se esperar, dada a extensão do romance e o volume de cenas contidas na história), 

mas correspondem a trechos que não afetam a compreensão da narrativa ou a essência da 

obra, como ocorre com a adaptação do texto de Machado. Afirmamos, no capítulo anterior, 

                                                 
35
 Técnica denominada Step-Outline, do livro Story: substância, estrutura, estilo e os princípios da escrita de 

roteiros, de Robert McKee, lançado em 2006 pela Arte & Letra Editora, conforme explica Gabriel Bá (2015).   
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que foram excluídas um total de 16% das 44 páginas da edição de O Alienista utilizada neste 

estudo. Empregando a mesma metodologia, calculamos que 23% das 189 páginas de texto da 

edição de Dois irmãos analisada aqui foram excluídas na transposição para a graphic novel.  

Como exemplo de supressão, é possível citar toda a sequência da briga de rua de 

Halim contra “um certo A. L. Azaz e sua gangue de brutos, um ano depois do fim da Segunda 

Guerra” (HATOUM, 2006, p. 113). A contenda se deu em virtude de boatos propagados por 

Azaz de que Halim “andava no maior chamego com as índias, a empregada dele e as da 

vizinhança. E contava, esse Azaz, que muitos curumins pediam a bênção a Halim” (idem, p. 

113). Toda a sequência, que equivale a quatro páginas inteiras do romance e que narra o 

espetacular e sangrento duelo entre a corrente de aço do maometano e a afiada navalha do 

difamador na praça General Osório, foi cortada pelos quadrinistas no processo de produção do 

roteiro para a arte sequencial. A única exceção são algumas linhas iniciais do trecho, 

aproveitadas na graphic novel.  

 Outro trecho descartado na quadrinização é a estranha e desajeitada faina de jardineiro 

de Omar no quintal da casa, que se inicia como parte de seu luto mal resolvido após a morte 

de Antenor Laval. Alheio à realidade, o Caçula se dedica integralmente – sol a sol, chuva a 

chuva – ao trabalho de jardinagem e contemplação das belezas naturais do quintal, causando 

estranheza e perturbação na família (ele, o Caçula, que nunca foi afeito às tarefas domésticas), 

bem como diversão para Nael. Essa sequência, que analisaremos de forma mais detalhada 

ulteriormente, também foi excluída da adaptação, embora trechos da dura repreensão de Zana, 

que encerra a “loucura” do filho, tenham sido aproveitados em outra sequência. De forma 

similar, a passagem de Omar por São Paulo não tem vez na HQ, embora haja menções a ela 

na partida do Caçula e posteriormente quando Halim relata para o filho de Domingas as 

conversas que teve com Yaqub sobre o complicado período do peludinho de Zana na capital 

paulista e sua aventura nos EUA (boa parte do que Yaqub revela ao pai sobre a estadia do 

irmão na América também é suprimida). 

Os autores quadrinistas lançam mão da síntese entre palavra e imagem, própria das 

histórias em quadrinhos, para abreviar determinadas passagens do texto literário. Quando 

Omar desaparece com a Pau-Mulato, sua única tentativa de assumir o comando do próprio 

destino, Zana faz de tudo ao seu alcance para reaver seu preferido. A matriarca contrata o 

pescador Adamor, conhecido pela carinhosa alcunha de Perna de Sapo (visto que coxo da 

perna esquerda), para rastrear o filho. Em quase duas páginas do livro, o narrador apresenta o 

Perna de Sapo e discorre sobre seu maior feito, realizado em 1943, em plena guerra: o resgate 

do Tenente-aviador norte-americano A. P. Binford, único sobrevivente de um avião Catalina 
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que havia desaparecido na selva amazônica, ato que lhe rendeu honras, entrevistas para os 

jornais, um convite para visitar os EUA e uma medalha de bons serviços prestados aos aliados 

(medalha esta que desde a honraria, Adamor sempre trazia à mostra, na altura do peito). As 

quase duas páginas que resumem o Perna de Sapo são mais abreviadas ainda pelos gêmeos 

quadrinistas e, na graphic novel, tornam-se um único quadro: 36
 

 

  

Figura 24. O Perna de Sapo. Dois irmãos em quadrinhos, p. 146. 

 

Pouco texto é necessário, e não mais do que a ilustração da medalha presa à camisa 

surrada, para introduzir ao leitor a figura do Perna de Sapo. O desenho da condecoração 

aparece em destaque no quadro, objeto que o prende eternamente a um único ato de bravura, a 

um único momento de sua vida, que de certa forma o define.    

  Assim como ocorre na adaptação do texto machadiano, algumas alterações na ordem 

dos acontecimentos foram realizadas, a exemplo das cartas que Yaqub, já estudando em São 

Paulo, enviava aos seus familiares. Na HQ todas as cartas foram sintetizadas em apenas uma, 

que abre o terceiro capítulo da graphic novel, dedicado à infância de Nael. O capítulo, 

inclusive, apresenta algumas dessas alterações de ordem, no intuito de organizar os trechos 

que contam a história do pequeno filho de Domingas (distribuídos ao longo de todo o relato 

do narrador), enfatizando sua condição de agregado, mostrando seus afazeres domésticos, 

suas dúvidas em relação à sua origem, e sua bisbilhotice característica.  

 

E passei a me intrometer em tudo. Vi Halim e Zana de pernas para o ar, entregues a 
lambidas e beijos danados, cenas que eu via quando tinha dez, onze anos e que me 
divertiam e me assustavam, porque Halim soltava urros e gaitadas, e ela, Zana, com 

                                                 
36
 Por alguma razão que nos é desconhecida, embora crermos ser uma opção estética, a graphic novel não possui 

marcação de páginas, o que dificulta a referenciação das imagens neste estudo. No intuito de possibilitar a 
localização das mesmas na fonte, atribuímos numeração somente às páginas de histórias em quadrinhos, de 
modo que a página 1 de nossa referência equivale à primeira página de quadrinhos da edição, cujo primeiro 
quadro constitui-se numa panorâmica de um anoitecer no Rio Negro. 
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aquela cara de santa no café da manhã, era uma diaba na cama, um vulcão erotizado 
até o dedo mindinho. Às vezes, não dava tempo ou eles se esqueciam de trancar a 
porta, e ali, na fresta, meu olho esquerdo acompanhava as ondulações dos corpos, os 
seios dela sumindo na boca de Halim (HATOUM, 2006, p. 67).  

 

 

 

Figura 25. Nael observa Halim e Zana. Dois irmãos em quadrinhos, p. 70. 

 

 Dissemos que não há, no geral, supressões significativas na transposição do romance 

para a arte sequencial, mas chama a atenção a considerável redução das insinuações 

incestuosas entre os membros da família de Halim, bastante presentes no texto e de grande 

relevância para a obra (não foi possível apurar se essa redução deriva de alguma leitura 

específica do romance por parte dos quadrinistas ou se há outra razão para ela).  

 

No aniversário de Zana, os vasos da sala amanheciam com flores e bilhetinhos 
amorosos do Caçula, flores e palavras que despertavam em Rânia uma paixão nunca 
vivida. Por um momento, naquela única manhã do ano, Rânia esquecia o farrista 
cheio de escárnio e via no gesto nobre do irmão o fantasma de um noivo sonhado. 
Ela o abraçava e beijava, mas afagos em fantasmas são passageiros, e Omar 
reaparecia, de carne e osso, sorrindo cinicamente para a irmã. Sorria, fazia-lhe 
cócegas nos quadris, nas nádegas, uma das mãos tateava-lhe o vão das pernas. Rânia 
suava, se eriçava e se afastava do irmão, chispando para o quarto (HATOUM, 2006, 
p. 69).  

 

Nos quatro dias da visita [de Yaqub] ela se empetecou como nunca, e parecia que 
toda a sua sensualidade, represada por tanto tempo, jorrava de uma só vez sobre o 
irmão visitante. Rânia, não a mãe, ganhou os melhores presentes dele: um colar de 
pérolas e um bracelete de prata, que ela nunca usou na nossa frente. Ainda chovia 
muito quando a vi subir a escada, de mãos dadas com Yaqub; entraram no quarto 
dela, alguém fechou a porta e nesse momento minha imaginação correu solta. Só 
desceram para comer (idem, p. 87-88). 

 

Os trechos reproduzidos, que sugerem uma acentuada sexualização nas relações entre 
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Rânia e seus dois irmãos, e as expectativas de um parceiro impossível projetadas por ela nas 

pessoas dos gêmeos, foram descartados no processo de adaptação. A Rânia do romance, 

enigmática, sensual, trabalhadora e “águia nos negócios” (idem, p. 70) ainda é a mesma na 

HQ, mas muito da lubricidade da personagem é tolhida por Moon e Bá. Na adaptação, são 

pouquíssimas as passagens que fazem referência aos sentimentos incestuosos de Rânia pelos 

irmãos. 

 

 

Figura 26. Sentimentos incestuosos de Rânia. Dois irmãos em quadrinhos, p. 90. 

 

 São suprimidas, inclusive, passagens em que há insinuações com esse teor na relação 

entre Omar e a mãe, como quando o Caçula, morando em São Paulo, encaminha para o irmão 

um bilhete agradecendo por este ter mandado a empregada entregar-lhe as roupas e uma lata 

cheia de doces árabes enviados por Zana. “Muito obrigado, mano. Desde que cheguei a São 

Paulo é a primeira vez que como com prazer. E só minha mãe me daria tanto prazer” 

(HATOUM, 2006, p. 81). Foram descartados até mesmo os trechos em que Omar, embriagado 

dos prostíbulos e nu na rede vermelha, recebia os cuidados de Zana, Domingas e de Rânia.  

 

O outro, o Caçula, exagerava nas audácias juvenis: gazeava lições de latim, 
subornava porteiros sisudos do colégio dos padres e saía para a noite, fardado, 
transgressor dos pés ao gogó, rondando os salões da Maloca dos Barés, do Acapulco, 
do Cheik Clube, do Shangri-Lá. De madrugada, na hora do último sereno, voltava 
para casa. E lá estava Zana, impávida na rede vermelha, no rosto a serenidade 
fingida, no fundo atormentada, entristecida por passar mais uma noite sem o filho. 
Omar mal percebia o vulto arqueado sob o alpendre. Ia direto ao banheiro, 
provocava em golfadas a bebedeira da noite, cambaleava ao tentar subir a escada; às 
vezes caía, inteiro, o corpanzil suado, esquecido da alquimia da noite. Então ela saía 
da rede, arrastava o corpo do filho até o alpendre e acordava Domingas: as duas o 
desnudavam, passavam-lhe álcool no corpo e o acomodavam na rede. Omar dormia 
até o meio-dia O rosto inchado, engelhado pela ressaca, rosnava pedindo água 
gelada, e lá ia Domingas com a bilha: derramava-lhe na boca aberta o líquido que 
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ele primeiro bochechava e depois sorvia como uma onça sedenta (HATOUM, 2006, 
p. 26). 

 

  No entanto, embora haja certa suavização também nos trechos relativos aos desejos 

manifestos de Nael por Rânia37, eles não são descartados na quadrinização: 

 

Rânia causava arrepios no meu corpo quase adolescente. Eu tinha gana de beijar e 
morder aqueles braços. Esperava com ânsia o abraço apertado, o único do ano. A 
espera era uma tortura. Eu ficava quieto, mas um fogaréu me queimava por dentro. 
Então a sonsa se acercava de mim, me dava um acocho e eu sentia os peitos dela 
apertando o meu nariz. Sentia o cheiro de Jasmin e passava o resto da noite 
estonteado pelo odor. Quando ela se afastava, alisava meu queixo como se eu tivesse 
uma barbicha e me beijava os olhos com os lábios cheios de saliva, e eu saía 
correndo para o meu quarto (HATOUM, 2006, p. 72).   

 

 

Figura 27. Desejos de Nael por Rânia. Dois irmãos em quadrinhos, p. 89. 

A única relação incestuosa38 que se consuma em toda a obra, entre Rânia e o filho de 

Domingas, após uma noite de trabalho árduo na limpeza do sótão da loja de Halim, também 

                                                 
37
  O fato de Rânia ser irmã do pai de Nael, e, portanto, sua tia, parece ser conscientemente ignorado pelo 

narrador de Dois irmãos. Nael é sabedor do vínculo, mas não há qualquer referência a ele na obra. Na verdade, 
com exceção da vontade por descobrir a identidade do pai, há um distanciamento intencional e uma negação 
consciente desse vínculo parental por parte de Nael em relação aos outros personagens. Isso se verifica, por 
exemplo, no trecho em que ele afirma que os gêmeos realizaram o desejo de Halim de não ter filhos (HATOUM, 
2006, p. 196), sendo que sua própria existência contradiz essa assertiva. As relações familiares em Dois irmãos 
são demasiadamente complexas, sobretudo no que se refere ao lugar do filho de Domingas no núcleo familiar, de 
modo que evitamos afirmar categoricamente, neste estudo, ser Rânia a tia de Nael, mesmo com o inegável 
vínculo consanguíneo.  

 
38
 Embora haja discordância se o termo incesto se aplica na relação sexual entre tia e sobrinho, ainda mais na 

condição bastarda de Nael, entendemos como tal em face de ambos os personagens estarem ligados pelo já 
citado vínculo consanguíneo, ainda que este vínculo seja algo velado. 
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não é objeto de corte por parte dos gêmeos quadrinistas:  

 

Na tarde de um sábado, quando eu me distraía com os movimentos de Omar, Rânia 
me mandou um recado: que eu passasse na loja para ajudá-la a empilhar caixas de 
mercadoria no depósito. (...) Ela trancou as portas para que ninguém nos 
importunasse. Suávamos muito, ela mais do que eu. E quase não falávamos. 
Carreguei tanta caixa que o andar de cima ficou atulhado. (...) Já era tarde da noite 
quando começamos a faxina no depósito. Varremos e passamos o escovão no 
assoalho, retiramos as prateleiras antigas e limpamos as paredes. Ela estava exausta, 
ensopada, mas ainda quis conferir as mercadorias. Quando se curvou para abrir uma 
caixa de lençóis, vi os seios dela, morenos e suados, soltos na blusa branca sem 
mangas. Rânia demorou nessa posição, e eu fiquei paralisado ao vê-la assim, 
recurvada, os ombros, os seios e os braços nus. Quando ela se ergueu, me olhou por 
uns segundos. Os lábios se moveram e a voz manhosa sussurrou, lentamente: 
“Vamos parar?”. Ela ofegava. E não se esquivou do meu corpo nem evitou meu 
abraço, meus afagos, os beijos que eu desejava fazia tanto tempo. Pediu que eu 
apagasse a luz e passamos horas juntos naquele suadouro. Aquela noite foi uma das 
mais desejadas da minha vida (HATOUM, 2006, p. 154 e 155).  

 

 

Figura 28. Consumação do ato entre Rânia e Nael. Dois irmãos em quadrinhos, p. 171. 

 

 

3.7. Quando as imagens falam por si 

  

Ao analisar a relação entre imagem e palavra nos quadrinhos, afirma Will Eisner: 
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Na prática, o criador, depois de receber ou de ter concebido uma ideia, procura 
desenvolvê-la num todo unificado de palavras e imagens. É aqui que os elementos 
gráficos passam a dominar. Pois, afinal, o produto final deve ser lido como um 
visual total. Essa mistura, em última análise, é a prova final do sucesso e da 
qualidade da experiência da arte sequencial (EISNER, 1999, p. 127). 

 

 Para o teórico e quadrinista norte-americano, a resultante da relação entre texto e 

imagem (dois sistemas diferentes de signos) é o que determina o sucesso e a qualidade da arte 

sequencial enquanto “experiência”. Vimos que essa relação se dá de diferentes formas, e que o 

artista geralmente desenvolve as ilustrações a partir de um roteiro, escrito por ele ou não. No 

caso específico das adaptações em quadrinhos de obras literárias, o quadrinista precisa 

trabalhar o texto-fonte na forma de um outro roteiro, transpondo-o para a arte sequencial. 

Ainda que o artista disponha de certa margem de liberdade nessa transposição, ela não é 

absoluta, tendo em vista que seu roteiro estará sempre vinculado à obra literária adaptada. 

Portanto, se “a prova final do sucesso e da qualidade da experiência da arte sequencial” está 

na relação imagem-texto, então isso é duplamente verdade no caso das adaptações. 

 Nesse sentido, a transposição do texto-fonte em imagens a partir das descrições 

realizadas pelo autor é de grande relevância. Observamos a recorrência de alguns tipos dessas 

transposições em Dois irmãos (sendo todas elas sequências centradas na imagem, sem 

qualquer recordatório ou balão de fala), e tomamos a liberdade de nomeá-las. Trata-se mais de 

uma tentativa de identificação e discriminação do que a formulação categórica de uma “teoria 

nova” sobre o assunto. Acreditamos que os três tipos de transições descritivas que 

identificamos podem ser facilmente verificadas em outras adaptações, e de modo algum elas 

excluem outros tipos que, porventura, podem vir a ser identificadas. A saber: 

a) transposição descritiva de objeto: acontece quando a ilustração produzida pelos 

quadrinistas corresponde – quase sempre de maneira exata – a um trecho do texto original que 

descreve um ou mais objetos específicos, um cenário ou um espaço físico determinado. Esse 

tipo de transcrição, evidentemente, dá forma à ambientação da história, “criando” o mundo 

habitado pelos personagens, e tem especial relevância para o efeito de reconhecimento. 

Um bom exemplo se verifica na primeira vez em que Yaqub, após sua chegada do 

Líbano, adentra um quarto do anexo da casa (que viria posteriormente a se tornar o quarto de 

Nael), no quintal dos fundos da propriedade:     

 

Entraram no quartinho onde Domingas e Yaqub haviam brincado. Ele observou os desenhos 
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de sua infância colados na parede: as casas, os edifícios e as pontes coloridas, e viu o lápis 
de sua primeira caligrafia e o caderno amarelado que Domingas guardara e agora lhe 
entregava como se ela fosse sua mãe e não a empregada (HATOUM, 2006, p. 17) 

 

 

Figura 29. Transposição descritiva de objeto. Dois irmãos em quadrinhos, p. 20. 

 

 Os quadrinistas reproduzem fielmente em desenhos o que é descrito por Milton 

Hatoum. No primeiro quadro, o leitor se depara com “o quartinho onde Domingas e Yaqub 

haviam brincado”. O quadro é disposto a partir do ângulo de visão do leitor, de modo que este 

“torna-se” Yaqub na cena, e com ele vivencia a experiência do retorno àquele pequeno 

dormitório onde gozava a infância com Domingas. O espaço confinado e os pouquíssimos 

móveis e objetos no recinto ajudam a construir o sentido de “quarto pequeno”, “dormitório 

não utilizado” e “cômodo abandonado” que a transposição requer. No segundo quadro, a 

assinatura revela a autoria de Yaqub, ainda curumim, nos desenhos antigos presos à parede 

por fitas adesivas, onde claramente se notam “as casas, os edifícios e as pontes”. No quadro 

seguinte, um caderno com o nome Yaqub sobre dois livros em uma mesa, com dois lápis 

apontados, correspondem exatamente ao trecho “viu o lápis de sua primeira caligrafia e o 

caderno amarelado que Domingas guardara”. Por fim, no último quadro da imagem, os 

pequenos animais de madeira esculpidos por Domingas sobre o parapeito da janela aberta – 

que não constam do trecho hatoumniano – são uma solução narrativa dos quadrinistas para 

indicar que aquele era um espaço também compartilhado pela criada da casa, e reforçar, na 

HQ, a relação existente entre ela e Yaqub.  

 A mesma forma de transposição descritiva de objeto acontece quando Nael narra a vez 

em que Halim lhe mostra uma fotografia de seu casamento:  
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Halim me mostrou o álbum do casamento, de onde tirou uma fotografia que 
apreciava: ele, elegante, beijando a moça morena, ambos cercados por orquídeas 
brancas: o beijo tão esperado, sem nenhum pudor, nenhuma reverência às ratas de 
igreja e ao Zoraier: os lábios de Halim colados nos de Zana, que, assustada, os olhos 
abertos, não esperava um beijo tão voraz no altar. Foi um beijo guloso e vingativo”, 
disse-me Halim. “Calei aquelas matracas, e todos os gazais do Abbas estavam 
naquele beijo” (HATOUM, 2006, p. 41). 

 

 

Figura 30. Transposição descritiva de objeto (II). Dois irmãos em quadrinhos, p. 53. 

 

b) transposição descritiva de ação: se dá na transposição de uma sequência de 

acontecimentos, constituindo uma cena narrativa com foco em uma ação específica que se 

desenrola. É possível citar como exemplo a passagem em que Zanuri, o “detetive particular” 

contratado por Zana, segue Omar na noite manauara. O relato de Nael se confunde com as 

palavras do próprio Zanuri: 

 

De longe, Zanuri seguiu o conversível. O Oldsmobile afastou-se do centro, 
atravessou as pontes metálicas sobre os igarapés e entrou no labirinto da 
Cachoeirinha. Rua da Matinha, aclarada por lampiões de luz fraca. Terceira casa à 
direita, sem número. Casa de madeira, caiada, vasos no batente das duas janelas 
abertas. (…) A porta da sala, protegida por uma tela de arame. Omar estacionou o 
carro uns quinze metros adiante. Caminhou na direção da casa; parecia preocupado, 
olhando para os lados, para trás. Parou para pentear o cabelo e arrumar o colarinho. 
Tirou do bolso um frasco. Perfumou-se. Antes de entrar na casa, observou o 
movimento na rua (…) Ele assobiou uma canção conhecida, um chorinho, e a porta 
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da sala abriu. Ninguém apareceu. Escondidinho atrás da porta, sem dúvida. A sala 
escureceu, as janelas foram fechadas. Ele demorou no moquiço. Às três e dez da 
manhã, saiu. Quer dizer, saíram. Uma giganta. Uma mulher maçuda, roliça, alta e 
escura. Um tronco de mulateiro. Por pouco, uma pura africana. (…) Beijaram-se na 
boca. Muitos minutos. Abraçados, grudados, caminharam até o conversível. 
Entraram no carro. Mais um beijo, agora breve, sem ânsia. Ela tirou a blusa, Omar 
bolinou os peitos dela, sem pressa. Ela deixou, se entregou, meio deitada no banco 
(HATOUM, 2006, p. 106-107). 

 

  

Figura 31. Transposição descritiva de ação. Dois irmãos em quadrinhos, p. 131 e 132. 

 

c) transposição descritiva de personagem: corresponde à transição em imagens com 

foco em um ou mais personagens, podendo ser da descrição física ou da manifestação de uma 

determinada emoção, sentimento ou estado de espírito.  

 

Zana não engoliu as palavras de Domingas. Entrou no quarto do filho, remexeu aqui 
e ali, encontrou o passaporte de Yaqub que ele havia roubado. Ficou olhando, 
pensativa, a fotografia do engenheiro: o semblante sério, as sobrancelhas espessas, 
as ombreiras estreladas de oficial da reserva. Percebi a vaidade da mãe, e uma 
pontada de remorso em seu olhar. A culpa que lhe dilacerava a consciência, eu 
pensava. Não sabia o que fazer com o passaporte, andava a esmo, como se o 
documento pudesse conduzi-la a algum lugar. Sentou-se no sofá cinzento, enfiou o 
documento na blusa, e quando ergueu a cabeça, chorava, as mãos cruzadas no peito. 



104 

 

Os olhos avermelhados miravam o pequeno altar e se desviaram para o alpendre, 
agora vazio. Teve que viajar às pressas? Por que? Zana repetia a pergunta, somo se 
da repetição fosse surgir uma resposta. Ela perguntava por Yaqub, mas buscava 
Omar (HATOUM, 2006, p. 176). 

 

 

                Figura 32. Transposição descritiva de personagem. Dois irmãos em quadrinhos, p. 195. 

  

Embora o trecho destacado contenha uma série de ações (“entrou no quarto, 

remexeu...”, “andava a esmo” e “sentou-se no sofá”), claro está que elas não constituem o 

núcleo temático do trecho, centrado na perturbação, nas emoções conflitivas e na tristeza de 

Zana ao dar-se conta, por meio da tentativa de Domingas de esconder o fato, do sumiço de 

seus dois filhos após ambos se engalfinharem na rede vermelha.  

 

 

3.8. Alternância de vozes 

 

 Vimos no capítulo anterior a alternância de vozes (discurso direto para o discurso 

indireto e vice-versa, a apropriação da voz do narrador do conto por alguns personagens e da 

voz de personagens pelo narrador, etc.) que os quadrinistas promovem na adaptação de O 
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Alienista. Esse procedimento se dá em função da reorganização do texto fonte para a lógica da 

arte sequencial, considerando-se as especificidades de um roteiro produzido para os 

quadrinhos. O mesmo se opera em Dois irmãos, com resultados semelhantes. Em muitas 

passagens da graphic novel, a voz do narrador no livro é apropriada por algum dos 

personagens, como na que segue para exemplificação: 

 

Apoiado no parapeito, Yaqub olhava os passantes que subiam a rua na direção da 
praça dos Remédios. Por ali circulavam carroças, um e outro carro, cascalheiros 
tocando triângulos de ferro; na calçada, cadeiras em meio círculo esperavam os 
moradores para a conversa do anoitecer; no batente das janelas, tocos de velas 
iluminariam as noites da cidade sem luz. Fora assim durante os anos da guerra: 
Manaus às escuras, seus moradores acotovelando-se diante dos açougues e 
empórios, disputando um naco de carne, um pacote de arroz, feijão, sal ou café. 
Havia racionamento de energia, e um ovo valia ouro (HATOUM, 2006, p. 18).   

 

  Na passagem, o narrador discorre sobre as condições precárias de abastecimento de 

energia e provisões em que viviam os manauaras nos anos da segunda grande guerra. Os 

quadrinistas se valem dessas considerações de Nael para transporem na HQ a cena de Yaqub 

no parapeito da janela para a cena seguinte do livro, um dos primeiros jantares em família 

após a chegada do gêmeo enviado ao Líbano. 

 

Conversavam em volta da mesa sobre isso: os anos da guerra, os acampamentos 
miseráveis nos subúrbios de Manaus, onde se amontoavam ex-seringueiros. Yaqub, 
calado, prestava atenção, tamborilava na madeira, assentindo com a cabeça, feliz por 
entender as palavras, as frases, as histórias contadas pela mãe, pelo pai, uma e outra 
observação de Rânia (idem, p. 18). 

 

 No quadrinho, as considerações de Nael no trecho anterior tornam-se “as histórias 

contadas pela mãe” dos gêmeos e de Rânia, dispostas em discurso direto nos balões de fala de 

Zana. É uma alteração de voz bastante condizente com o contexto da história, posto que o 

narrador do romance – filho de Domingas – veio a nascer anos depois da guerra e não chegou 

a presenciar as agruras do referido período. É, portanto, um conhecimento histórico que Nael 

provavelmente adquiriu por meio dos relatos de outros que vivenciaram aqueles tempos 

difíceis. Entre eles, Zana.  
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Figura 33. Alternância de vozes. Dois irmãos em quadrinhos, p. 22. 

 

 De modo inverso, os quadrinistas deslocam, em determinadas passagens, as falas dos 

personagens no livro para a voz do narrador da HQ. Incerto do que fazer após o estratagema 

frustrado dos gazais “esquecidos” sobre a mesa do restaurante de Galib, o jovem Halim 

recebe conselhos de seu amigo Abbas sobre como proceder para chegar ao coração da menina 

Zana 

 

Abbas, diante da ameaça de um fracasso, cochichou no ouvido do amigo: “Os gazais 
são convincentes, a paciência é poderosa, mas o coração de um tímido não conquista 
ninguém”. Pediu duas garrafas de vinho, entregou-as a Halim e disse: “Amanhã, 
sábado, dois litros de vinho e... felicidades, Paisano!”. Enfim, Halim decidiu agir, 
cheio da coragem exacerbada pelo vinho. Ele se exaltava quando, nas nossas 
conversas, me contava os detalhes da conquista amorosa. “Ah... a ânsia e o transe 
que tomaram conta de mim naquela manhã”, disse-me (HATOUM, 2006, p.38). 
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Figura 34. Alternância de vozes (II). Dois irmãos em quadrinhos, p. 50. 

  

Enquanto são preservados no discurso direto as falas de Abbas do trecho, transpostas 

em sua integralidade para os balões de fala do personagem nos três primeiros quadros da 

imagem (até mesmo as duas garrafas de vinho citadas pelo narrador estão lá), a fala de Halim 

– também no discurso direto no livro – torna-se uma descrição de seu estado de espírito 

naquele momento singular, integrando a fala de Nael no trecho “A ânsia e o transe tomaram 

conta dele naquela manhã”, como consta no recordatório do quarto quadro. A alteração, 

marcada pela mudança de pronome, reforça a intensidade da cena, acentuada pelo close 

fechado no olhar firme e vidrado de Halim, introduzindo a transição para o quadro seguinte. 

 Outro exemplo se verifica na chegada de Omar ao Liceu Rui Barbosa, o Galinheiro 

dos Vândalos, após a expulsão do Caçula do Salesiano: 

 

Foi esse mestre, Antenor Laval, o primeiro a saudar o recém-chegado expulso do 
colégio dos padres. Ele, o Laval, regozijado, quis saber a causa da expulsão sumária. 
O Caçula não escondia de ninguém a versão verdadeira: o ato mais insubordinado, 
mais infame da história da catequese dos salesianos na Amazônia, dizia ele. Contava 
a história para todo mundo. Contou-a diante dos alunos do Galinheiro dos Vândalos, 
em voz alta, rindo ao dizer que o padre polonês que o humilhou só podia tomar sopa, 
nunca mais ia mastigar comida. Tinha acontecido na aula desse professor de 
matemática, o Bolislau, gigante de tez vermelha, carnuda, atlética, sempre de batina 
preta, sebenta de tanto suor (HATOUM, 2006, p. 28 e 29).   
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Figura 35. Alternância de vozes (III). Dois irmãos em quadrinhos, p. 36. 

 

 Interessante notar o deslocamento que os quadrinistas executam das observações do 

Caçula acerca de sua expulsão (“o ato mais insubordinado, mais infame da catequese dos 

salesianos, dizia ele” [Omar]) para a pergunta no segundo balão de fala do professor de 

francês. O diálogo entre o aluno e o mestre cumpre não só com o papel de informar o contexto 

de expulsão do indisciplinado, mas também de apresentar Antenor Laval para o leitor da HQ. 

 

 

3.9. Construção imagética dos personagens 

 

 Se Machado de Assis, n'O Alienista, fornece pouquíssimas descrições físicas de seus 

personagens (ou mesmo não fornece descrição alguma, como acontece em muitos casos), 

dando ao leitor uma boa margem de liberdade criativa para moldar em sua imaginação as 

características e os aspectos físicos de Bacamarte, Dona Evarista e dos demais convivas 

itaguaienses, o mesmo não ocorre em Dois irmãos. Mesmo não sendo excessivamente 

detalhista, Milton Hatoum é mais descritivo em suas linhas no tocante à caracterização 

imagética do que o Bruxo do Cosme Velho é em seu conto. É verdade que nem todos os 

personagens de Hatoum são por ele minuciosamente descritos no romance (a caracterização 

física de Zana, por exemplo, é quase inexistente), mas é possível para o leitor de Dois irmãos 

ir construindo a figura dos atores da obra ao longo da leitura com base nos não muitos trechos 

descritivos de personagens que, como “pistas” deixadas ao longo de uma trilha, o narrador vai 

aos poucos fornecendo. Esses trechos descritivos têm especial relevância no trabalho de 

transposição de Dois irmãos para a arte sequencial, pois são neles que o leitor do romance 
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buscará a ancoragem da identificação. 

 

Figura 36. Estudos de personagens para Dois irmãos. 

  

 E o papel do narrador tem especial relevância nesse ponto. É o jovem Nael quem narra 

a história e “especula sobre as feridas e cicatrizes da vida familiar a partir de um ângulo de 

observação peculiar (…) uma vez que está situado em espécie de entre-lugar” (CHIARELLI, 

2008, p. 5 e 6). O filho de Domingas se encontra num espaço indefinido na família; é e ao 

mesmo tempo não é parte integrante da prole de Halim e Zana, como num paradoxo 

Schrödingeriano. É nesse espaço singular que lhe foi imposto desde o nascimento, presente no 

núcleo familiar e ao mesmo tempo distanciado pela negação de sua origem, que Nael 

reconstrói um passado que não é apenas seu, mas também dos membros da família a quem sua 

mãe dedicou a vida. E é ao resultado dessa reconstrução que o leitor do romance Dois irmãos 

tem acesso, de maneira que os personagens descritos por Nael são os personagens 

reconstruídos por ele em sua narração, a partir de suas impressões, de suas memórias e dos 

relatos que colheu. Por sua vez, o leitor da graphic novel tem acesso às contrapartes 

quadrinísticas dos personagens reconstruídos por Nael sob a ótica dos gêmeos artistas e sob o 

traço de Gabriel Bá. Naturalmente, a dupla parte desses trechos descritivos, somando a eles os 

demais elementos do universo conceitual de cada personagem (conforme visto no capítulo 

anterior), para dar forma e caracterização visual para Zana, Halim, Yaqub, Omar, Nael e os 

demais atores do romance. Nem de longe é um trabalho fácil, como confessa Gabriel Bá. Ao 

citar três pequenos trechos com poucas descrições de personagens, escreve o quadrinista: 

 

Estas são algumas das raras descrições de personagens durante o livro. As 
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características físicas perdem espaço para sentimentos, posturas e atitudes, metáforas 
e poesia na maneira que o Milton cria os personagens, o que torna a leitura do 
romance encantadora, mas transforma o trabalho de desenhar estes personagens em 
um desafio ainda maior. Como escolher um rosto para uma ideia, como dar forma a 
um conjunto de emoções? Ao ler um romance, cada leitor cria na sua cabeça os 
“seus” personagens. Na nossa adaptação, precisamos criar a “nossa” versão desses 
personagens, tentando respeitar ao máximo o romance para que, quem sabe, ao invés 
de substituir as figuras que os leitores carregam, possamos inserir um novo dado 
visual no seu imaginário (BÁ, 2015b).39 

 

 

 Se é verdade que toda a diferença parte das similaridades, então o caso Yaqub/Omar 

talvez seja a prova mais contundente dessa assertiva. Em uma das passagens centradas na 

descrição física dos personagens no romance, observa Nael que os gêmeos “tinham o mesmo 

rosto anguloso, os mesmos olhos castanhos e graúdos, o mesmo cabelo ondulado e preto, a 

mesmíssima altura” (HATOUM, 2006, p. 13). Essas primeiras impressões fisionômicas 

estabelecem as semelhanças fenotípicas entre os irmãos, dando-lhes forma e aspecto visual. 

São iguais em formato do rosto, cor e tamanho dos olhos, em estatura (e possivelmente em 

compleição física), e também no desenho e na cor dos cabelos. Gêmeos que são, um primeiro 

olhar se mostra insuficiente para descortinar as diferenças, mas elas começam a se tornar 

aparentes com uma observação mais minuciosa, como quando do desembarque de Yaqub do 

navio que o trazia das distantes terras libanesas: 

 

Não era mais o menino, mas o rapaz que passara cinco dos seus dezoito anos no 
Líbano. O andar era o mesmo: passos rápidos e firmes que davam ao corpo um 
senso de equilíbrio e uma rigidez impensável no andar do outro filho, o Caçula. 
(...) Ele carregava um farnel de lona cinza, surrado, e debaixo do boné verde os 
olhos graúdos arregalaram com os vivas e a choradeira dos militares da Força 
Expedicionária Brasileira (HATOUM, 2006, p. 11, grifo nosso). 

  

 O andar de Yaqub permanecia o mesmo desde os tempos de criança, conforme narra o 

filho de Domingas, com velocidade nos passos e equilíbrio postural que o distinguia do irmão, 

de andar malemolente e lascivo. É claramente a descrição de uma característica do recém-

chegado em oposição à imagem do Caçula, cuja figura era bem mais familiar para o narrador. 

“Na minha mente, a imagem de Yaqub era desenhada pelo corpo e pela voz de Omar. Neste 

habitavam os gêmeos porque Omar sempre esteve por ali, expandindo sua presença na casa 

para apagar a existência de Yaqub” (idem, p. 46). Para Nael, o corpo de Omar servia de 

receptáculo para a persona de ambos os gêmeos; modelava em sua mente tanto a figura do 

                                                 
39
 Disponível em: http://historico.blogdacompanhia.com.br/2015/02/linhas-tracos-feicoes-criando-os-

personagens/   Acesso em 06 de março de 2017. 
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Caçula quanto a de seu irmão mais velho em uma mesma imagem – a de Omar. Duas 

personalidades distintas habitando a mesma carne. Fábio Moon e Gabriel Bá trabalham com 

excelência esse aspecto na composição da imagem de capa da graphic novel, conforme visto 

anteriormente. 

 Apesar de iguais em quase todos os aspectos físicos, dois detalhes específicos em 

Yaqub o caracterizam e diferenciam sua aparência em relação ao irmão: a cicatriz no rosto e 

uma mecha branca no cabelo. “Do cabelo cacheado de Yaqub despontava uma pequena mecha 

cinzenta, marca de nascença, mas o que realmente os distinguia era a cicatriz pálida em meia-

lua na face esquerda de Yaqub.” (idem, p. 20). Novamente, Gabriel Bá explora esses dois 

detalhes como um componente individualizador da figura de Yaqub. Em termos de decisões 

narrativas para a quadrinização, Moon e Bá se depararam com o desafio de tornar possível 

para o leitor ser capaz de reconhecer instantaneamente cada um dos gêmeos em cada cena da 

HQ. As diferenças nas representações visuais de Omar e Yaqub deveriam ser claras o 

suficiente nos desenhos para que o leitor não confundisse os personagens (afinal, são gêmeos 

quase idênticos!). Isso tem pouca – ou nenhuma – importância na leitura do romance, mas é 

extremamente pertinente na leitura do romance gráfico, dada a relevância que a imagem tem 

para a arte sequencial. Confusões nesse sentido certamente não prejudicariam apenas a fluidez 

da compreensão da narrativa, mas toda a experiência de leitura da graphic novel. 

 

 

Figura 37. Representação visual de Yaqub. Dois irmãos em quadrinhos, p. 108. 

  

O porte altaneiro, o semblante sério e obstinado, a aparência impecável, sempre bem 

vestido e alinhado, o olhar enigmático, compenetrado, e o ar de quem está sempre absorto em 

planos e elucubrações são alguns dos elementos do universo conceitual de Yaqub de que se 

valem a dupla de quadrinistas para compor a figura do personagem. Outros elementos, menos 

óbvios em um primeiro olhar, também são empregados a partir de trechos do texto fonte: “O 

matemático, e também o rapaz altivo e circunspecto que não dava bola pra ninguém” 

(HATOUM, 2006, p. 25); “Algo do comportamento dele [Yaqub] me escapava; ele me deixou 
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uma impressão ambígua, de alguém duro, resoluto e altivo, mas ao mesmo tempo marcado 

por uma sofreguidão que se assemelhava a uma forma de afeto” (idem, p. 85); “Não perdera o 

ar soberbo: o orgulho de alguém que quis provar a si mesmo e aos outros que um ser rude, um 

pastor, um ra'í, como o chamava a mãe, poderia vir a ser um engenheiro famoso, reverenciado 

no círculo que frequentava em São Paulo” (idem, p. 147); e “Então que Yaqub refletisse, ele 

que era instruído, cheio de sabedoria. Ele que tinha realizado grandes feitos na vida” (idem, p. 

171). À imagem do gêmeo mais velho são associados significantes de ordem, conhecimento, 

dedicação, desenvolvimento, militarismo e outros, conforme aponta Daniela Birman (2008b, 

p. 8) “Com efeito, identificamos em Yaqub traços da figura do estrangeiro e do indivíduo 

caracterizado como calculista e racional, que acredita e aposta no discurso do progresso e da 

modernização do país”. Talvez a imagem que melhor represente Yaqub em toda a graphic 

novel seja a do desfile do Dia da Independência: 

 

 

Figura 38.Yaqub desfila no Dia da Independência. Dois irmãos em quadrinhos, p. 39. 

 

No capítulo anterior, analisamos alguns signos icônicos (cf. COSTA, 2013, p. 74) do 

quadro em que Bacamarte trabalha sob a luz de uma vela, e dissemos que cada detalhe da 

ilustração do referido quadro evoca um significado do universo conceitual do eminente 

médico de Itaguaí. Examinemos a figura acima sob a mesma ótica: a farda de gala branca, que 

prenuncia a farda de oficial do Exército que Yaqub viria a vestir anos depois, é uma 

“vestimenta de prestígio”, indicadora de “status social” e “poder”; a lâmina do espadim 
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apontando para frente, como que divisando um futuro promissor, além de também indicar 

“poder”, representa a “crença no progresso”, a “vontade do desenvolvimento” a qualquer 

custo (ressaltada pela obstinação no olhar de seu portador); o andar cadenciando a banda 

marcial é um indicador de “liderança”, “controle”, “autoridade” e “conhecimento” (entendido 

como o discernimento necessário para se fazer seguir); e a plateia saudando o desfile marcial 

sob uma chuva de confetes representa a “aprovação popular” e a “confiança nos 

representantes do povo”. Esses são apenas alguns dos significados que podem ser 

depreendidos da imagem, que fazem parte do universo conceitual do personagem (poder, 

conhecimento, militarismo, progresso, etc.), e que não esgotam a análise. Certamente outros 

significados podem ser depreendidos da mesma imagem, ou de qualquer outra analisada. 

Evidentemente que o desfile do Dia da Independência nada mais é do que uma cerimônia 

escolar habitual, e que o jovem Yaqub apenas representa ali um papel em uma encenação 

ritual. No entanto, mais do que apenas o aluno exemplar de um colégio de padres de Manaus, 

o primogênito de Halim personifica na cena toda uma nação: “naquela época, Yaqub e o 

Brasil inteiro pareciam ter um futuro promissor” (HATOUM, 2006, p. 33).       

 No outro extremo do espectro, encontra-se Omar. Arredio, preguiçoso, mimado e 

irascível, o Caçula é o avesso do irmão. A ele são atribuídas características associadas ao 

primevo, ao rudimentar, ao grosseiro, elementos antagônicos ao desenvolvimento e ao 

progresso, presentes na figura de Yaqub.    

  

Mas não é só isso. O caçula encarna ainda os princípios dos sentidos, da paixão e da 
natureza, entendida como incontrolável. Com efeito, ao longo do romance ele é 
freqüentemente comparado a um animal, o oposto do indivíduo “civilizado” da 
metrópole. A aproximação é feita por diferentes personagens. Nael escreve, por 
exemplo, que o caçula “no começo da tarde, rugia, faminto” (Hatoum, 2000, p. 61, 
grifo nosso). Já Halim, pai dos gêmeos, solta a seguinte, no meio de uma conversa: 
“Conheço um bicho, mas sem muita coragem” (Hatoum, 2000, p. 121). A oposição 
deste animal com o ideal de indivíduo racional que moldou Yaqub se torna ainda 
mais clara quando este último desabafa com o pai sobre o irmão: “Um mal-
agradecido, um primitivo, um irracional, estragado até o tutano” (Hatoum, 2000, p. 
122, grifo nosso). E diferentemente do primogênito, que vestia uma armadura em 
casa, escondendo seus sentimentos e pensamentos, o caçula “se expunha até as 
entranhas” (Hatoum, 2000, p. 112) (BIRMAN, 2008b, p. 10).   

 

Omar é bicho solto, criado no mato e nos prostíbulos, indomável, incapaz de se 

dedicar ao futuro, escravo que é do imediatismo e dos prazeres carnais. Mimado e manipulado 

pela mãe, tolerado (com dificuldade) pelo pai, se mantém num estado permanente de 

dependência, numa semi-infância eterna. É engolido por sua própria fúria e, 

consequentemente, torna-se vítima fácil do estratagema do irmão. 
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 Na HQ, o insubmisso geralmente é retratado com péssima apresentação pessoal: 

desalinhado, mal-vestido (quando vestido!), por vezes descabelado e com a barba por fazer. A 

camisa quase sempre mal abotoada deixa o peito nu, à mostra, e não são poucas as vezes que 

o “peludinho” de Zana aparece desnudo, remetendo ao animal com que frequentemente é 

comparado, conforme aponta Birman (até mesmo o apelido carinhoso “peludinho” também 

remete a essa comparação). Um exemplo é a passagem em que Halim aprisiona em uma 

grossa corrente o filho, pelado após o coito na noite anterior: 

  

 

Figura 39. Representação de Omar como selvagem. Dois irmãos em quadrinhos, p. 84. 

  

 Outro quadro mostra o Caçula, ainda criança, acuado contra a parede feito gato 

selvagem pronto para o ataque, segurando firme a garrafa quebrada que acabara de usar para 

retalhar a face do irmão: 

 

 

Figura 40. Representação de Omar como selvagem (II). Dois irmãos em quadrinhos, p. 30. 
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 Em sua última aparição no romance, Omar surge do matagal à semelhança de um 

bicho faminto, descalço e maltrapilho, barbudo, calvo e grisalho, envelhecido. Ao ver 

habitado – por Nael – o quartinho dos fundos de sua antiga casa, aquele que um dia foi o 

Caçula mimado de Zana e que naquele momento nada mais era do que um fantasma, uma 

sombra, recua lentamente e desaparece na escuridão como fera afugentada: 

 

 

Figura 41. Representação de Omar como selvagem (III). Dois irmãos em quadrinhos, p. 224. 

  

Apesar das constantes alusões ao referencial selvagem e primitivo do personagem, 

justamente a passagem do romance em que se processa uma “involução” mais acentuada de 

Omar (de um exemplar da espécie humana para algo próximo de um ancestral pré-histórico 

dela, simiesco) foi cortada na adaptação, conforme já afirmamos. Essa involução começou 

após os acontecimentos que levaram ao assassinato de Antenor Laval pelos militares, e a 

aparente inabilidade de Omar para lidar com a situação. Mergulhado na tristeza pela morte do 

antigo professor, o Caçula 

 

deu de catar frutas podres no quintal, frutas e folhas que depois varria, amontoava e 
ensacava. Domingas queria ajudá-lo, mas ele a repelia com gestos bruscos, raivoso. 
Ciscava a terra, plantava mudas de palmeira e podava ramos rebeldes que se 
contorciam para fora da copa. Catava as frutas bichadas, mas perdia tempo com uma 
jaca desventrada, observando as moscas e larvas aninhadas na polpa amarela. Era 
estranho vê-lo assim, tão perto do nosso canto, descalço e sujo. Ele mal sabia 
manusear um ancinho, ficava agoniado, as mãos e os pés inchados, vermelhos, o 
corpo queimado e ferido de tanta mordida das formigas devoradoras (HATOUM, 
2006, p. 153). 

 

 A faina despretensiosa de jardinagem empírica vai dando lugar à alienação, com Omar 

catando “os jambos e as flores vermelhas que caíam no quintal do vizinho. Ele enchia as mãos 
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com os jambinhos rosados, e nos outros, roxos e carnudos, dava dentadas de fome. A 

meninada do cortiço malinava, vinha mexer com ele. Tamanho homem, engatinhando” 

(HATOUM, 2006, p. 154), e a transformação de homem em bicho vai se acentuando. Omar 

chega a urrar como um animal ferido quando contrai uma “gonorreia galopante” que deixa 

seu “ramêmi ensopado de pus” (idem, p. 157), resultante de suas escapadas furtivas noturnas 

para os lupanares manauaras. Sua “transformação” continua: 

 

Trocou de pele várias vezes, virou bicho-homem, meio cascudo, avermelhou, 
amarelou e ficou acobreado de vez. Quanto tempo ele ia brincar de jardineiro, de 
faxineiro? Até quando ia durar o autoflagelo daquele fraco? (…) Ele continuou fiel à 
labuta. Nem nos dias mais quentes do ano procurava sombra para mourejar. 
Mortificava-se. O corpo dele ficou empolado, a pele e os dedos dos pés com crostas 
de impingem. (…) Diz que trepou na seringueira para descansar e meditar, ou quem 
sabe, contemplar o mundo lá do alto, como fazem as divindades, as aves e os símios 
(HATOUM, 2006, p. 161). 

 

 Já quase um primata, a regressão evolutiva do peludinho é interrompida após a morte 

de Halim, quando Zana, cansada de ver o filho “bancar o coitadinho” (idem, p. 166), decide 

pôr fim às aventuras selvagens de Omar no quintal da casa. A matriarca encontra o filho “de 

cócoras, meio escondido, empunhando um terçado para cortar tajás e aningas queimados pelo 

sol; (…) só de cueca, feridento, fantasiado de escravo” (idem, p. 165), e basta um simples 

ralho de Zana (algo com que o gêmeo mais novo não era acostumado) para que a 

metamorfose do filho em homem-bicho se encerrasse de vez. “O Caçula não voltou mais ao 

quintal” (idem, p. 166). 

  

 

Figura 42. Omar “civilizado”. Dois irmãos em quadrinhos, p. 126. 
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 No sexto capítulo da HQ, quando Omar começa a “trabalhar” com o “inglês” 

Whyckham (as aspas são nossas, na falta de um outro sinal de ironia), de barba feita e terno 

impecável, é quase possível confundi-lo com seu gêmeo, não fosse a ausência da cicatriz no 

rosto e da mecha branca no cabelo. Contudo, mesmo nessa passagem, a expressão facial 

característica de Omar não o trai, como mostra a figura 42. O sorriso despojado, simpático e 

expansivo dificilmente seria visto no rosto de seu irmão. 

No que se refere ao desenho das figuras de Yaqub e Omar, uma despretensiosa 

comparação das imagens abaixo revela grandes afinidades entre os gêmeos quadrinistas e os 

gêmeos do quadrinho, o que nos permite inferir que a dupla Moon e Bá dá forma e vida à 

dupla Yaqub e Omar à sua própria imagem e semelhança: 

 

       

Figura 43. Foto e autorretrato de Fábio Moon, e Omar (Dois irmãos em quadrinhos, p.35).  

  

Tal inferência não seria um exagero (embora seja totalmente destituída de qualquer 

comprovação científica), uma vez que a graphic novel é dedicada à mãe de Fábio e Gabriel, a 

senhora Dulcinea Carvalho Araújo, a Dona Duda. Na dedicatória, os gêmeos quadrinistas se 

referem a ela como “a nossa Zana”. 

 Da mesma forma que não existem diferenças significativas entre os personagens de 

Machado e suas contrapartes de O Alienista em quadrinhos, também não existem 

incongruências nesse aspecto entre a adaptação de Dois irmãos e o texto original. A 

representação imagética que Moon e Bá conferem aos atores do romance geralmente 

corresponde aos trechos descritivos dos personagens hatoumnianos, sendo alguns deles 

bastante peculiares, como ocorre com Nael. A origem bastarda do filho de Domingas é um 

elemento central da história, que não poderia ser negligenciado na construção de sua figura 

visual. Nael nada fala sobre sua aparência no romance, nem uma linha sequer sobre seus 

traços físicos, de modo que os quadrinistas trabalham sua figura mesclando elementos tanto 
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de sua mãe quanto de Omar e Yaqub – e de Halim, por extensão. Os cabelos lisos, traço 

característico indígena, são herança de Domingas, mas são dos gêmeos o formato adunco do 

nariz (embora não haja menção no romance ao formato do nariz de Omar e Yaqub), os olhos 

grandes e vivos, curiosos, e as sobrancelhas exageradamente grossas. Nael é o amálgama 

visual perfeito entre a imagem da agregada da família e a imagem dos filhos de Halim. 

Interessante (e de certa forma cruel) notar que os traços físicos só aumentam o índice de 

incerteza quanto à paternidade de Nael, posto que os dois possíveis pais compartilham com o 

jovem o mesmo nariz, o mesmo formato de sobrancelha, o mesmo porte físico... 

 

 

Figura 44. Estudos de personagem. Nael e o passar dos anos. 

 

 Para a matriarca da família, os autores optaram inicialmente por uma representação 

heterogênea após uma busca infrutífera por referências de mulheres imigrantes libanesas na 

internet. Em um texto publicado no blog da Companhia das Letras, Bá escreve que Zana, nos 

esboços iniciais, “era quase uma cigana, uma mulher exótica e encantadora, uma mistura de 

matrona italiana com mãe judia com cartomante”. Segundo o quadrinista, essa versão foi 

descartada após uma conversa com Milton Hatoum, que se mostrou um tanto descontente com 

os esboços de Zana, mas bastante satisfeito com o desenho dos demais personagens. O 

escritor manauara mostrou, então, algumas fotos antigas de família que ajudaram Moon e Bá 

a desenvolverem a versão quadrinística final da matriarca.  

 

As imagens que ele mostrou batiam perfeitamente com aquelas imagens que consegui na 
minha pesquisa pela internet, mas que eu havia descartado. No final das contas, aquelas 
eram as mulheres daquela época e aquela era a beleza que eu devia buscar. Ao invés da 
sensualidade caliente de uma cigana romena, a elegância e o charme de uma senhora, mãe 
de família. Bastou uma indicação do Milton para que nós encontrássemos o caminho certo 
da personagem (BÁ, 2015b).40 
 

 

                                                 
40
 Disponível em: http://historico.blogdacompanhia.com.br/2015/02/linhas-tracos-feicoes-criando 

-os-personagens/  Acesso em 05 de março de 2017. 
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Figura 45. Estudos de personagem. Primeiros esboços de Zana. 

  

Tentamos analisar o trabalho de construção imagética dos principais personagens de 

Dois irmãos em quadrinhos com base nos elementos descritivos e seus significados, 

trabalhados por Gabriel Bá e Fábio Moon. Não é nossa intenção reduzir os referidos 

personagens aos adjetivos a eles associados, principalmente a complexa relação opositiva 

entre Yaqub e Omar. Como já citado, uma interpretação do tipo gêmeo bom versus gêmeo 

mau é bastante equivocada: o Caçula não é o gêmeo “mau”, e muito menos Yaqub é o “bom”. 

Ambos os personagens transitam nos extremos desses dois espectros. E também em outros. Se 

Omar é corajoso o suficiente para peitar soldados nos momentos mais críticos da repressão 

militar, é também covarde para tomar as rédeas da própria vida, como conta Halim para Nael; 

se Yaqub é o filho centrado, promissor, amável com o pai e com a irmã (nem tanto com a 

mãe), é ardiloso o bastante para arquitetar uma vingança silenciosa contra o irmão, com 

consequências para toda a família. Não há heróis em Dois irmãos. Tampouco vilões. 

  

 

3.10. Manaus, personagem 

 

 Este item poderia facilmente integrar o anterior, visto que a cidade de Manaus é mais 

do que apenas um cenário; é quase um personagem no romance hatoumniano, e de tamanha 

relevância que poderia figurar entre os protagonistas. Gabriel Bá inicia um texto, publicado 

em 18 de fevereiro de 2015 no blog da Companhia das Letras, afirmando que não há como 

imaginar Dois irmãos sem a cidade de Manaus. De fato, o espaço físico se mescla e se funde 

com a narrativa, que se desenrola ao longo de mais de meio século, de tal maneira que é 
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virtualmente impossível dissociar o cenário-personagem dos demais elementos da trama. 

Arquiteto por formação, Milton Hatoum constrói uma Manaus de taipas e palafitas, de 

casebres ribeirinhos, de ruas de terra e paralelepípedos, de chalanas e barcos abarrancados, e 

de casas coloniais já desgastadas por um tempo que teima em seguir curso. Uma cidade rajada 

do ocre-barro do rio Negro e do verde das matas e dos musgos (e das fardas dos militares que 

tomam a cidade em um determinado momento histórico, um verde-oliva do mesmo tom da 

bandeira, que também simboliza o progresso). Paisagem exuberante e exótica, vibrante, 

grande como a própria extensão da selva amazônica. Uma cidade cheia de vida, de peixes 

sendo vendidos nas esquinas e nos restaurantes, de amigos confraternizando nos espaços 

públicos, de cupins e de curumins brincando na beira do rio. Para verdadeiramente entender a 

Manaus hatoumniana, Fábio Moon e Gabriel Bá fizeram as malas em abril de 2011 e 

deixaram São Paulo rumo ao Norte do Brasil. “Se o Fábio e eu tínhamos alguma pretensão de 

fazer uma adaptação à altura do livro, precisávamos conhecer a cidade” (BÁ, 2015a).41
 

Durante uma semana, os autores registraram o máximo que conseguiram da vida 

manauara; circularam pelo centro, por ruas da cidade, por praças, pelo porto, navegaram pelo 

rio e pelos igarapés, provaram da cozinha local, conversaram com pessoas (inclusive algumas 

indicadas por Milton Hatoum, que cedeu também uma lista de locais citados no romance que 

a dupla deveria visitar), no intuito de não apenas conhecer a cidade, mas de entender Manaus. 

Regressaram a São Paulo com muitas referências registradas e de lá deram vida àquela cidade 

que não é cartão-postal, terra de um Brasil distante, diferente, incrustada no coração da selva 

amazônica, na confluência entre os rios Negro e Solimões. 

A graphic novel abre com uma série de imagens recortadas da capital amazonense, 

como fragmentos de fotografias, dispostas em uma narrativa cinematográfica que vai guiando 

o leitor – forasteiro – e introduzindo-o no núcleo geográfico onde Dois irmãos se desenvolve. 

O leitor inicia o trajeto do exterior, a partir da imensidão do rio sob um céu pesado e 

enegrecido, e vai seguindo pelo cais do porto, com as embarcações trapeadas, subindo pelas 

ruas escuras, as edificações, a Praça da Matriz e o Relógio Municipal, se afastando, seguindo 

por ruas desertas, a igreja de Nossa Senhora dos Remédios, até chegar ao casarão abandonado 

onde Zana, sozinha e já perto de seus últimos dias, morou por quase toda a vida. O leitor 

agora está devidamente posicionado – em Manaus, no casarão, na vida daqueles personagens. 

                                                 
41 Disponível em:http://historico.blogdacompanhia.com.br/2015/02/desenhando-manaus/. Acesso em 05 de 
março de 2017. 
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Figura 46. Manaus. Dois irmãos em quadrinhos, p. 2 e 3. 

 

A Manaus retratada pela caneta nanquim de Gabriel Bá, e que vibra no preto e branco 

da graphic novel (a utilização da técnica em preto e branco para construção da cidade será 

analisada mais adiante) é também dicotômica, fronteiriça entre o orgânico da natureza e o 

artificial do concreto das construções; entre os paralelepípedos divisando as avenidas centrais 

com seu comércio fervilhante e o chão de terra batida das ruelas por onde anda Omar a caçar 

amantes na noite; entre as mansões da aristocracia manauara e os casebres de palafitas da 

população ribeirinha, que margeiam os igarapés; entre o caótico e vivo porto Manaus Harbor, 

apinhado de trabalhadores, barcaças, navios e a Cidade Flutuante, e o vasto e calmo rio 

Negro, quase mar, cuja margem oposta mal se vê no horizonte. É fronteiriça entre o cartão 

postal e a realidade crua e sombria; fronteiriça entre a imutabilidade de suas raízes e um 

desenvolvimento imposto, que vem de fora e que parece mover toda a nação. 

 O leitor acompanha os dois lados divisados por essa fronteira na figura dos gêmeos. 

Yaqub, o engenheiro entusiasta do progresso, com suas plantas e seus planos de 

modernização, é a encarnação desse desenvolvimento que vem de fora, e que vai tomando aos 

poucos a capital amazonense. Omar, por sua vez, ao “permanecer em Manaus, acompanha a 

decadência da cidade sob o capitalismo selvagem que impera após a implementação da Zona 

Franca” (CHIARELLI, 2008, p. 7). Uma decadência das tradições, da aristocracia manauara 
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(da qual sua família faz parte), engolida pelo poder do capital. O Caçula personifica o outro 

lado da fronteira, aquele das raízes, do selvagem, avesso à ideia desenvolvimentista e 

civilizadora. Mesmo a curta passagem de Omar por São Paulo, a contragosto, é quase uma 

metáfora dessa aversão: as raízes encararam o progresso face a face, e não gostaram do que 

viram.  

Diversas passagens na graphic novel ilustram esse conflito entre o antigo e o novo, um 

dos elementos que perpassam todo o romance, a exemplo da destruição da Cidade Flutuante, 

ato administrativo  

 

para o qual concorreram, entre outros fatores, justamente as formas de suas casas, 
denunciadas como anti-higiênicas, feias e ultrapassadas, antíteses das configurações 
do sano, funcional, belo e moderno pretendidas para a urbe pela nova ordem 
política, que a partir de 1964 definiu os flutuantes de Manaus como grave problema 
social e sua completa destruição como solução (SOUZA, 2016, p. 140). 

 

 

Figura 47. Vista aérea da Cidade Flutuante. Manaus, década de 60. 

 

Um Halim entristecido e já bastante velho assiste, revoltado, à materialização da 

“solução higiênica”, do extermínio de um “problema social” personificado nas construções 

flutuantes do Negro:  

 

Numa tarde que ele [Halim] escapara logo depois da sesta eu o encontrei na beira do 
rio Negro. Estava do lado do compadre Pocu, cercado de pescadores, peixeiros, 
barqueiros e mascates. Assistiam, atônitos, à demolição da Cidade Flutuante. Os 
moradores xingavam os demolidores, não queriam morar longe do pequeno porto, 
longe do rio. Halim balançava a cabeça, revoltado, vendo todas aquelas casinhas 
serem derrubadas. Erguia a bengala e soltava uns palavrões, gritava “Por que estão 
fazendo isso? Não vamos deixar, não vamos”, mas os policiais impediam a entrada 
no bairro. Ele ficou engasgado e começou a chorar quando viu as tabernas e o seu 
bar predileto, a Sereia do Rio, serem desmantelados a golpes de machados. Chorou 
muito enquanto arrancavam os tabiques, cortavam as amarras dos troncos flutuantes, 
golpeavam brutalmente os finos pilares de madeira. Os telhados desabavam, caibros 
e ripas caíam na água e se distanciavam da margem do Negro. Tudo se desfez num 
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só dia, o bairro todo desapareceu. Os troncos ficaram flutuando, até serem engolidos 
pela noite (HATOUM, 2006, p. 158 e 159).    

 

 

Figura 48. Destruição da Cidade Flutuante. Dois irmãos em quadrinhos, p. 174. 

  

Da mesma forma, as melhorias e reformas promovidas por Yaqub, direto de São Paulo, 

na casa dos pais também são indicadores desse conflito entre o velho e o novo, do progresso 

vindo de fora, modernizando o espaço familiar, e Manaus por extensão: 

 

Nessa época, Rânia quis modernizar a loja, decorá-la, variar as mercadorias. Halim 
fez um gesto de fadiga, talvez indiferença. Não tinham dinheiro para reformar a casa 
nem a loja, muito menos os dois quartos dos fundos, onde eu e minha mãe 
dormíamos. E, quando menos esperávamos, o pequeno deus agiu sobre nossa vida. 
Yaqub agiu e foi generoso. (...) Na breve visita que fez a Manaus, deve ter notado e 
anotado todas as carências da casa, dos parentes e empregados. O homem que 
estrebuchou por oitocentos e vinte dólares e uns poucos pertences transformou a 
nossa casa. Halim não teve tempo de recusar a ajuda providencial. Uma boa amostra 
da indústria e do progresso de São Paulo estacionou diante de casa. Os vizinhos se 
aproximaram para ver o caminhão cheio de caixas de madeira lacradas; a palavra 
frágil, pintada de vermelho num dos lados, saltava aos olhos. Vimos, como dádiva 
divina, os utensílios domésticos novinhos em folha, esmaltados, enfileirados na sala. 
Se a inauguração de Brasília havia causado euforia nacional, a chegada daqueles 
objetos foi o grande evento na nossa casa (HATOUM, 2006, p. 97).   

 

 



124 

 

 

Figura 49. Reformas vindas de São Paulo. Dois irmãos em quadrinhos, p. 120. 

 

 No entanto, as melhorias trazidas pelo primogênito de Halim nada são frente à ação do 

tempo e dos estratagemas do próprio Yaqub. O casarão, já abandonado muitos anos depois por 

Rânia e Zana (mesmo contra a vontade desta), é vendido ao indiano Rochiram, parte da 

vingança do primogênito de Halim contra o irmão gêmeo. O local torna-se a Casa Rochiram. 

“A fachada, que era razoável, tornou-se uma máscara de horror, e a ideia que se faz de uma 

casa desfez-se em pouco tempo. Na noite de inauguração da Casa Rochiram, um carnaval de 

quinquilharias importadas de Miami e do Panamá encheu as vitrines” (HATOUM, 2006, p. 

190). A metamorfose do casarão, nessa cena, pode ser entendida também como a metamorfose 

de Manaus, tomada por uma ideia de progresso e por um capitalismo que não respeita espaço 

físico nenhum. 

Em tempo: a quarta capa da graphic novel é ilustrada por um mapa desenhado pelos 

gêmeos quadrinistas, com vista aérea do centro da cidade de Manaus, margeada pelo rio 

Negro, com a disposição quadriculada de suas quadras e ruas da área central cortada por 

igarapés. O mesmo mapa ilustra também a página dupla inicial – junto com as fontes do título 

e um desenho do porto visto do rio – com as informações técnicas sobre a edição. É mais um 
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indicativo da importância que o espaço geográfico desempenha no texto, realçada pelas linhas 

de Gabriel Bá.  

 

 

3.11. O traço de Bá 

  

 Para aqueles que estão mais familiarizados com os trabalhos anteriores de Fábio Moon 

e Gabriel Bá, sobretudo o material produzido para o mercado americano de comics, talvez o 

que tenha causado mais estranhamento na leitura de Dois irmãos em quadrinhos seja o traço 

empregado por Bá. Na verdade, nem mesmo a leitura da obra é necessária para que esse 

estranhamento se dê: o simples folhear das páginas já revela figuras humanas com queixos 

pontudos em ângulos fechadíssimos, pares de olhos exageradamente grandes que parecem 

ocupar faces inteiras (e outros pares que não são mais do que dois minúsculos pontinhos), 

rostos de formato quadrático e rostos triangulares ou esféricos, pernas e braços que parecem 

desprovidos de pontos de articulação e que se dobram feito borracha em semicírculo, objetos 

e paisagens cujas formas parecem desvanecer nos enquadramentos, e traçados delimitantes 

que teimam em desaparecer. Não que os trabalhos anteriores de Gabriel Bá seguissem uma 

linha mais clássica e realista de desenho, mas em Dois irmãos, o traço estilizado do 

quadrinista alcança um novo patamar. 

 Com um desenho muito mais sintético, econômico, de linhas inconclusas e sugestivas, 

que mais insinuam do que revelam, Gabriel Bá persegue na graphic novel a simplificação em 

favor da abstração. Escreve o artista em seu blog sobre sua intenção de produzir “algo 

diferente para o Dois Irmãos” (BÁ, 2015e)42, uma vez que acreditava, em seus últimos 

trabalhos, estar “desenhando muito”, “desenhando tudo”.43 Bá resolve, então, “sintetizar, fazer 

escolhas mais radicais e abstrair”. Mais do que simples escolha arbitrária por uma estética do 

desenho (ou por um estilo de desenho), essa busca pela simplificação atende também a um 

objetivo substancial: a potencialização expressiva. 

 Ao analisar a estilização gráfica da fotografia de um rosto humano, indo de um 

desenho bastante realista até o extremo da estilização (em que a imagem do rosto é composta 

apenas por um círculo, com dois pontos e um traço pequeno em seu interior correspondendo 
                                                 
42 Disponível em: http://10paezinhos.blog.uol.com.br/arch2015-02-01_2015-02-28.html Acesso em 03 de abril 
de 2017. 
 
43
 As aspas aqui são do próprio autor, no texto original. 
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respectivamente aos olhos e à boca), Scott McCloud reflete sobre a possibilidade de 

ampliação do significado por meio da abstração da imagem. Afirma ele que: 

 

Quando abstraímos uma imagem através do cartum, não estamos só eliminando os 
detalhes, mas nos concentrando em detalhes específicos. Ao reduzir uma imagem ao 
seu “significado” essencial, um artista pode ampliar esse significado de uma forma 
impossível para a arte realista. Os críticos de cinema, às vezes, descrevem um filme 
como “cartum” para indicar uma história ou estilo visual bem simples (McCLOUD, 
2005, p. 30 e 31).44 

 

 Para McCloud a expressividade pode ser ampliada rompendo os limites da 

representação realista, pois o inconsciente do leitor, ao se concentrar no essencial dos traços, 

trabalha de forma a preencher as lacunas deixadas pelo não-preenchido. Isso decorre de uma 

característica do cartum que o teórico chama de “universalidade da imagem”, e se refere à 

abrangência da representação cartunesca justamente por ela não se fechar em detalhes 

específicos, próprio da imagem realista. Quanto menos detalhes no desenho de um rosto, 

maior é a capacidade humana de generalizar. 

 Gabriel Bá explora com destreza essa capacidade de generalização, trabalhando a 

expressividade com economia. Poucos traços são necessários para o quadrinista retratar em 

seus desenhos uma vasta gama de sensações, sentimentos e emoções nos personagens de Dois 

irmãos. Nesse sentido, ainda segundo McCloud (2008, p. 126), “mesmo em estilos de cartum 

mais simples, uma ou duas linhas bem escolhidas podem fazer muito para especificar uma 

emoção”. A imagem abaixo pode ser tomada como exemplo. Com ligeiras diferenças nos 

traços do rosto de cada um dos três personagens no quadro, estabelecendo contraste nos 

semblantes, o artista consegue transmitir, com simplicidade e expressividade, três diferentes 

sensações como reação à chegada de Lívia para a despedida de Yaqub. 

 

 

Figura 50. Representação de reações. Dois irmãos em quadrinhos, p. 41. 

                                                 
44
 Em seu trabalho, McCloud não define o termo “cartum”, mas o utiliza para denominar a representação gráfica 

“como forma de amplificação por meio da simplificação” (McCLOUD, 2005, p .30). 
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 É fácil para o leitor discernir a reação de cada personagem, mesmo sendo bastante 

sutil a diferença do traço no desenho das expressões. Halim e Yaqub exibem um sorriso 

franco, manifestação espontânea de alegria ante a agradável presença da bela jovem. Contudo, 

a postura corporal do pai, levemente inclinada para frente, e os olhos mais abertos em 

comparação com os de Yaqub (o que se nota pelos simples traçados do desenho das pálpebras, 

já que as pupilas de cada personagem não passam de dois pequenos pontos) sugerem um tanto 

de excitação, como que a exteriorização do orgulho paterno pela conquista amorosa do filho. 

Por sua vez, Zana não disfarça o “olhar perplexo” (HATOUM, 2006, p. 34) por ver ali, na sala 

de sua casa, aquela a quem atribuía a responsabilidade pela discórdia de seus gêmeos: “o 

demônio da sedução daquela meninona aloirada” (idem, p. 34). 

 Mesmo o desenho de objetos e cenários também reflete a sintetização no traço adotado 

por Gabriel Bá. O que não é desenhado no requadro de uma determinada cena tem a mesma 

importância do que aquilo que é. Esse não preenchimento é calculado, pois fornece o devido 

destaque aos elementos que devem estar em evidência. É possível citar como exemplo o 

passeio de Yaqub com Nael, ainda criança, pelo rio Negro, saindo do porto da Escadaria, no 

igarapé dos Educandos. A passagem marca uma das raríssimas ocasiões onde é possível ver 

Yaqub bastante relaxado, feliz até, desarmado e despido de sua “armadura sólida, como 

dissera Halim a respeito do filho” (idem, p. 85). 

 

 

Figura 51. O não desenhado. Dois irmãos em quadrinhos, p. 110. 
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 Os quadros ilustram a saída da canoa rio adentro, com o movimento costumeiro dos 

pescadores e trabalhadores no porto. Com exceção das sombras irregulares abaixo dos barcos 

e casas à beira do rio, não há traçado algum do artista indicando a existência de água nas 

figuras (ou de qualquer outra paisagem), de tal maneira que, no segundo quadro, a canoa 

parece flutuar no vazio. Porém, o leitor sabe que o rio está lá; que a água está lá. Dividindo ao 

meio o segundo quadro por uma linha vertical imaginária, o não preenchimento da metade 

direita possibilita o destaque da canoa com Yaqub e Nael, guiada pelo jangadeiro. 

 Outra razão apontada por Gabriel Bá45 pela opção pela estilização diz respeito à 

facilidade de reconhecimento. Dois irmãos abrange um longo período de tempo das vidas dos 

personagens, que vão envelhecendo ao longo da leitura do romance. Zana, por exemplo, é 

uma menina de quinze anos quando Halim a conhece, no restaurante Biblos, e falece, no final 

do livro (e também no início!) com a idade já bastante avançada. Para a arte sequencial isso 

representa o desafio, para o artista, de tornar os personagens reconhecíveis para o leitor, 

independente do período da vida desse personagem. O leitor tem que ser capaz de reconhecer 

Zana tanto com quinze anos quanto com setenta. Nesse sentido, traços mais simples, 

“icônicos”, nas palavras do quadrinista, facilitam o reconhecimento.   

É razoável supor que, para além de uma opção estilística, o traçado mais econômico 

do quadrinista cumpre também com um papel estratégico: otimizar o tempo de produção dos 

desenhos das páginas. Dois irmãos é um dos trabalhos mais robustos de Fábio Moon e 

Gabriel Bá, e a graphic novel com o maior número de páginas46 produzidas pelos gêmeos 

quadrinistas até o momento. Apesar da afirmação de Bá de que a (re)escrita do roteiro foi a 

parte mais trabalhosa, desenhar 224 páginas de quadrinhos certamente consome tempo e 

esforço, de modo que torna-se extremamente necessário o emprego de artifícios com o intuito 

de agilizar essa produção. No entanto, apesar de ser lógico presumir que páginas de 

quadrinhos mais econômicas (não “poluídas” com detalhes em excesso sem nenhuma outra 

razão de ser senão o preciosismo do artista), levam menos tempo para serem desenhadas, não 

dispomos de dados concretos para afirmar que é este o caso aqui. 

 

                                                 
45 Em entrevista concedida ao canal do Youtube Livrada!, já referenciada. 

 
46 Em termos absolutos, as 236 páginas da edição de Dois irmãos em quadrinhos são superadas pelas 272 
páginas do encadernado americano formato deluxe da série Daytripper, publicado em abril de 2014 pelo selo 
Vertigo, da editora DC Comics. No entanto, o encadernado é uma compilação das 10 edições publicadas nos 
Estados Unidos entre fevereiro e novembro de 2010, e traz também um bom número de páginas com material 
extra. 
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3.12. Preto e branco 

 

 Vimos no capítulo anterior que as cores na arte sequencial possuem sentidos e 

significações diversas, são capazes de provocar sensações e emoções, e que um artista 

habilidoso pode fazer uso da colorização para manipular o campo sensorial do leitor. Da 

mesma forma, o quadrinista pode optar pela não colorização para alcançar objetivos 

semelhantes, fazendo uso apenas do contraste entre a ausência de preenchimento (o branco) e 

o preenchimento total (o preto). 

 A produção de uma história em quadrinhos em preto e branco (P&B) pode ser uma 

opção estético-narrativa planejada pelo artista desde as etapas iniciais de concepção, com 

propósitos específicos que são intrínsecos à história que esse artista pretende contar. É o que 

costuma ocorrer com as graphic novels, que são majoritariamente publicações autorais em 

P&B.47 Contudo, a opção pelo preto e branco pode decorrer também em função de critérios 

técnicos, editoriais ou econômicos, posto que a impressão de uma HQ em cores é 

significativamente mais cara do que a mesma HQ em preto e branco. De fato, muitos 

quadrinhos publicados por editoras pequenas, geralmente com tiragens menores do que as 

tiragens das majors, são em P&B48 em função do barateamento da impressão, mesma razão 

pela qual a grande maioria dos quadrinhos autorais independentes – financiados pelo próprio 

autor – também são publicados dessa forma. 

 Embora tanto o tratamento colorido quanto o tratamento em preto e branco possam ser 

empregados como elementos de significação na arte sequencial, há grandes diferenças na 

maneira como esse tratamento é empregado e em como o leitor os percebe. Conforme explica 

McCloud (2005, p. 192), “a diferença entre quadrinhos em preto e branco e em cores é 

profunda, afetando cada nível da experiência de leitura. Em preto e branco, as ideias por trás 

                                                 
47 Entendemos como uma variação do P&B as graphic novels publicadas no esquema “duas cores” (tipo de 
impresso que pode incluir uma outra cor ao P&B, como o azul ou verde, por exemplo), uma vez que esse tipo de 
publicação não é intencionalmente planejada como HQ colorida, nem pode ser considerada como tal. 
 
48
 Normalmente, as publicações das grandes editoras de quadrinhos são coloridas. Entretanto, não são raros os 

casos de quadrinhos publicados em P&B por grandes editoras, com tiragens que ultrapassam facilmente a casa 
do milhão de exemplares – caso da famosa Shonen Jump, publicação japonesa semanal que compila diversas 
HQs (ou mangás) seriadas num mesmo robusto exemplar. A Jump é uma das publicações de quadrinhos mais 
vendidas e lidas no mundo, e sua impressão em preto e branco, embora também por razões econômicas, se deve 
muito mais à lógica de mercado de mangás no Japão, tradicionalmente produzidos em preto e branco, do que a 
qualquer outro fator. As formas de publicação de quadrinhos no mundo são muitas e variadas, e não é intenção 
deste trabalho se aprofundar numa análise de cada uma delas. 
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da arte são comunicadas de maneira mais direta. O significado transcende a forma”. Segundo 

o autor, um quadrinho colorido é capaz de assumir, em relação ao quadrinho em P&B,  “mais 

significância” e “transmitir sensações que só a cor é capaz de proporcionar”. Para 

exemplificação, o teórico apresenta dois quadros, ambos com a mesma arte, sendo uma delas 

preenchida completamente com um espectro de diversas cores e a outra somente em P&B, 

preenchida com texturas variadas. Como o quadrinista que não utiliza as cores não pode se 

valer da gama de recursos tanto estéticos como de significação que elas proporcionam, o 

quadrinho preto e branco costuma ser, então, mais “direto” (nas palavras de McCloud) e 

comunicar suas ideias de maneira mais imediata, sem a intermediação das cores. São 

abordagens diferentes no fazer quadrinístico, com intenções de significação também 

diferentes. 

 Se na adaptação de O Alienista a colorização em tom sépia teve por objetivo principal 

transportar o leitor no tempo rumo a uma Itaguaí oitocentista, a opção estético-narrativa pelo 

uso do preto e branco em Dois irmãos tem a clara função de trabalhar o já citado aspecto da 

dualidade da obra por meio do contraste da relação opositiva preto/branco, do preenchido em 

contraposição ao não preenchido. E no preto e branco não há meio-tom. 

 Yaqub e Omar são os extremos de uma paleta de cores imaginária, uma paleta onde 

não existe nuança ou variação de matizes. Não se mesclam para dar origem a algo novo, tal 

qual duas cores que, misturadas, originam uma terceira. Da mesma forma que não existe 

mudança de tonalidades em uma imagem construída em preto e branco, não há espaço 

também para mudança na relação entre os gêmeos, posto que são eles – assim como o preto e 

o branco – opostos em suas totalidades. A história de Omar e Yaqub é uma história de 

contrastes, e a adaptação do romance de Milton Hatoum não poderia ser de outra forma senão 

em preto e branco. Uma oportunidade pela qual aguardava Gabriel Bá: 

 

O preto e branco é um esforço maior tanto do desenhista quanto do leitor de 
interpretação da realidade. Dá uma carga um pouco mais poética para o desenho. 
Essas duas coisas combinavam mais com a história e o tipo do texto, além do que 
estávamos muito querendo fazer um gibi preto e branco, pois trabalhamos com gibis 
coloridos há muito tempo. Acreditamos que este era um bom trabalho para ser em 
preto e branco (BÁ, 2015b).49 

 

 De fato, em termos de produção, uma história em quadrinhos em P&B exige muito 

mais do quadrinista, uma vez que ele não poderá contar com o suporte da colorização. Exige 

                                                 
49
 Disponível em: http://10paezinhos.blog.uol.com.br/arch2015-02-01_2015-02-28.html. Acesso em 07 de abril 

de 2017. 
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conhecimento avançado de composição, de profundidade, de luz e sombra centrada na forma, 

e de muitos outros aspectos técnicos do fazer quadrinístico. Ao estudar os quadrinhos em 

preto e branco, o teórico Gary Spencer Millidge se debruça sobre alguns desses aspectos. 

Explica ele que a aplicação das áreas em preto (spotting blacks) servem para dar 

profundidade, para destacar elementos, para guiar o olhar do leitor para setores específicos da 

composição do quadro, conforme a intenção do quadrinista:   

 

this curious term [spotting blacks] refers to the pactice of placing areas of black on 
the page. This device is used to aid storytelling by simplifying complex 
compositions. Solid blacks can establish the direction of light by indicating areas of 
shadow and give an illusion of depht. Bold shadows from a single light source help 
to give figures and objects shape and dimension. Careful placement of blacks serves 
to define foreground and background elements, visually separate different figures, 
and lead the eye to the focal point. The eye is naturally drawn to areas of the highest 
contrast and the artist can utilize this to his advantage, organizing black shapes in 
order to direct the reader´s eye movement across the page” (MILLIDGE, 2009, p. 
52). 

 

 Em diversos momentos durante a leitura de Dois irmãos é possível verificar o que 

afirma Millidge. Na passagem em que Dália, a “mulher prateada” levada por Omar para a 

festa de aniversário de Zana, dança e enfeitiça os presentes “com passos e requebros e 

rodopios simétricos” de “seu corpo delgado” (HATOUM, 2006, p. 76), Gabriel Bá 

magistralmente utiliza o contraste entre luz e sombra para ditar a ambientação da sala, escura, 

com apenas a iluminação externa ao fundo, vindo de fora da casa ou de outros cômodos, e a 

luz que emana da lanterna que um extasiado Omar aponta para a amante. 

 

 

Figura 52. Uso do contraste entre preto e branco. Dois irmãos em quadrinhos, p. 95. 
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 O contraste entre o branco do vestido de Dália e o preto do fundo, no primeiro quadro 

da imagem, fornece a “ilusão de profundidade”, separando em dois planos a dançarina de seus 

espectadores, de forma que Dália parece “saltar” do enquadramento. Ainda no primeiro 

quadro, os olhos do leitor são guiados pela iluminação da lanterna até o centro do foco: Omar. 

É o Caçula também o foco do quadro seguinte, em destaque pela área em branco sobre o 

fundo preto. 

  

 

Figura 53. Uso do contraste entre preto e branco (II), Dois irmãos em quadrinhos, p. 75. 

 

Essa “ilusão de profundidade” é particularmente importante na composição dos 

quadros onde a floresta amazônica é a protagonista, como na imagem acima. O contraste entre 

as sombras da vegetação, ora no plano de fundo, ora em primeiro plano, com as áreas claras 

dá tridimensionalidade à selva, posicionando o leitor entre as árvores, fazendo-o espectador 

da vida ribeirinha. O leitor não apenas vê a vegetação, mas quase pode tocá-la. 

 De modo análogo ao uso das cores para comunicar emoções, o quadrinista também 

pode fazer uso do preto e branco para transmitir ou intensificar o estado de espírito de algum 

personagem. É o que acontece, por exemplo, na passagem em que Halim se depara, em uma 

manhã, com Omar dormindo nu no sofá da sala na companhia de uma “moça do cortiço da 

rua dos fundos” (HATOUM, 2006, p. 68). 
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Figura 54. Uso do P&B para intensificar emoção. Dois irmãos em quadrinhos, p. 81. 

 

O pai desceu lentamente, a moça despertou, assustada, envergonhada, e Halim, no 
meio da escada, esperou que ela se vestisse e fosse embora. Depois se aproximou do 
filho, que fingia dormir, ergueu-o pelo cabelo, arrastou-o até a borda da mesa e então 
eu vi Omar, já homem feito, levar uma bofetada, uma só, a mãozona do pai girando 
e caindo pesada como um remo no rosto do filho. Todos os pedidos que Halim lhe 
fizera em vão, todas as palavras rudes estavam concentradas naquele tabefe. Foi um 
estalo de martelada em pau oco. Que mão! E que pontaria! (HATOUM, 2006, p. 68) 
  

 

 

Figura 55. Uso do P&B para intensificar ação. Dois irmãos em quadrinhos, p. 83. 

  

 Embora o narrador não faça menção direta ao quão irritado estava o patriarca da 

família naquele momento, o leitor pode muito bem inferir por si mesmo, a julgar por ser a 

única passagem em toda a obra em que Halim se irrita tanto a ponto de chegar às vias de fato 

com o Caçula. E o quadrinista usa o contraste P&B para retratar o estado de espírito de Halim, 

como se observa na figura 43. A fúria e a frustração de Halim são claras como a luz do dia que 

raia ao fundo, contrastando com as áreas em preto que obscurece o rosto do pai dos gêmeos, 

dando-lhe um aspecto sinistro. De modo similar, as grossas linhas pretas de movimento, em 

oposição ao fundo branco da figura 55, potencializam a intensidade do tapa do pai no rosto do 
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filho insubordinado. A mesma imagem sem o contraste criado pelo preto das linhas de 

movimento contra o branco do fundo provavelmente pecaria em força e dramaticidade. O 

mesmo se dá com o fundo preto que termina em “estalactites” na figura abaixo. Ele concorre, 

junto com as sombras no rosto de Yaqub e com o desenho expressivo de seu rosto, somado 

também ao olhar curioso do jovem Nael ao fundo, para transmitir a sensação de desconforto e 

mágoa de Yaqub, ao se lembrar de sua estadia forçada no Líbano. 

 

 

Figura 56. Uso do P&B para comunicar emoção. Dois irmãos em quadrinhos, p. 114. 

 

 Além de comunicar emoções, o quadrinista também pode fazer uso da oposição 

claro/escuro para controlar a intensidade da narrativa em determinados momentos. Um bom 

exemplo é a forma como Gabriel Bá reforça a tensão existente na cena do reencontro entre 

Omar e Yaqub, logo após a chegada deste do Líbano. É a primeira vez que os dois filhos de 

Halim, já não mais duas crianças, se veem após a longa estada de Yaqub no Oriente, e a 

tensão criada pela incerteza da reação de cada um dos gêmeos ante a presença do irmão é 

reforçada pela construção peculiar dos requadros. A linha branca sobre um fundo preto, na 

altura dos rostos dos gêmeos, impassíveis, quase indiferentes, encarando-se no centro do 

segundo quadro, reforça a tensão do reencontro. A eletricidade no ar, irmão encarando irmão, 

como rivais em um desconfortável jogo, cada qual estudando o próximo passo do outro, a 

próxima jogada, destoa completamente do tom otimista e conciliador da fala do pai, ao fundo. 

Não há enfrentamento físico, nem explosão de fúria de parte alguma, nem mesmo uma 

fagulha sequer naquele momento. Somente a pólvora seca, inerte, mas pronta para a explosão. 

Somente a tensão. E a linha branca que destaca os irmãos se encarando é uma solução 

simples, mas eficaz para ressaltar a intensidade fria que a cena exige. 
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Figura 57. Uso do P&B como efeito de tensão. Dois irmãos em quadrinhos, p. 24. 

  

  

3.13. “O que é essa barulheira toda aqui”? 

 

 Dissemos no capítulo anterior que, enquanto os balões de fala são uma tentativa de 

reprodução gráfica do som da fala na arte sequencial, as onomatopeias por sua vez são uma 

tentativa de reprodução dos demais efeitos sonoros. Elas são um tipo de recurso visual que 

tenta preencher a lacuna deixada pela impossibilidade de utilização do som nas histórias em 

quadrinhos, uma vez que, conforme ensina Scott McCloud (2008, p. 146), enquanto o cinema 

e a televisão trabalham “continuamente a visão e a audição” do espectador para contar 

histórias, as HQs fazem o mesmo usando apenas um desses sentidos. 

 McCloud elenca e exemplifica uma série de variações na utilização das onomatopeias, 

de acordo com o efeito de sentido pretendido pelo quadrinista. Elas podem diferir em tamanho 

e forma, bem como no emprego da fonte, simulando alterações no volume e no timbre do 

efeito sonoro. A representação gráfica de um determinado som em fontes pequenas 

normalmente sugere ruídos baixos, ao passo que fontes grandes ocupando boa parte do 

enquadramento da cena indicam volume muito alto. Da mesma forma, a repetição de uma 

letra (geralmente uma vogal) na representação gráfica sugere que o som é constante, 

ininterrupto. As opções de utilização desses recursos variam de artista para artista, como 
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afirma Gary Spencer Millidge 

 

The use of sound effects varies from creator to creator. While sometimes the writer 
actually suggests the sound effect itself – sometimes a literal “boom”, other times an 
onomatopoeic equivalent – it's down to the artist or letterer to make decisions about 
placement, size, font, and other design considerations. The font choice is also often 
informed by the sound effect itself; wet and drippy, jagged and explosive, soft and 
feathery. (…) As with everything else in comics design, the choice of lettering style 
should work with the artwork and subject matter, and should always be considered 
as an integral element in the overall design of the panel and the page (MILLIDGE, 
2009, p. 106, 109, respectivamente). 

  

 Se em O Alienista em quadrinhos as onomatopeias são quase inexistentes, verificadas 

em apenas duas ocasiões (som dos disparos das armas dos soldados na repressão à revolta dos 

Canjicas; som de palmas dos vereadores ao presidente da Câmara), elas são muito mais 

recorrentes na adaptação do romance de Milton Hatoum. Contamos dezoito sequências 

narrativas nas quais se pode constatar a ocorrência de onomatopeias na graphic novel, com 

diferentes aplicações e graus de significação. Essas sequências podem ser simples, com 

apenas a representação gráfica de um único som em um quadro, como o ruído pouco sonoro – 

tal uma serpente pronta para dar o bote – dos passos enlameados de Rochiram ao adentrar a 

casa de Zana (ou o que sobrou da casa) 

 

 

Figura 58. Onomatopeias. Dois irmãos em quadrinhos, p. 209. 

 

 e no recorte em que a campainha toca, estridente, durante a despedida de Yaqub, 

quando de sua partida de Manaus para continuar os estudos em São Paulo 

 

 

Figura 59. Onomatopeias (II). Dois irmãos em quadrinhos, p. 40. 
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 ou podem ser complexas, em sequências mais longas (dispostas em quadros 

sucessivos), com a representação gráfica de um som recorrente, ou com a incidência de mais 

de uma fonte do efeito sonoro. Isso se constata, por exemplo, no batuque da música e nas 

palmas ritmadas dos espectadores durante a dança de Dália na festa de aniversário de Zana. 

Também se verifica na série de ruídos um tanto indistintos quando, no escuro do cinema 

improvisado no porão de Estelita Reinoso, o enciumado Omar, ainda criança, percebe o beijo 

furtivo dado por Lívia em Yaqub e, ato contínuo, quebra sua garrafa de refrigerante para 

rasgar o rosto do irmão.    

 

 

Figura 60. Onomatopeias (III). Dois irmãos em quadrinhos, p. 29. 

 

 É interessante notar a disposição das onomatopeias nos quadros: em primeiro plano, 

sobrepostas aos desenhos dos quais originam os efeitos de som e tomando quase todo o 

espaço da limitação do requadro. É uma construção com foco no efeito sonoro em si: o 

barulho dos banquinhos sendo derrubados, a garrafa sendo quebrada, o som abafado do vidro 

rasgando o rosto de Yaqub, em onomatopeias que se confundem com os desenhos, recortados 

em pequenos quadros subsequentes. O barulho indistinto, confuso, ressoante, conta a história 

do que houve no porão escuro de Estelita Reinoso, naquela tarde nublada de sábado, que 

marcaria para sempre não só o rosto de Yaqub, mas também toda a trajetória das vidas dos 

filhos gêmeos de Halim. 

 Outros efeitos de sentido são alcançados pelo uso hábil das onomatopeias. Quando 

Yaqub sai em companhia de Nael para tirar fotografias pelo centro de Manaus, ocupada por 

tropas militares, o filho de Domingas começa a passar mal, sob o calor do sol e em meio a 

uma profusão de barulhos, lembranças e alucinação: 

 

Percebi que [os pássaros] estavam assustados, voavam enlouquecidos para todo 
lado, mas logo um zumbido de varejeiras me incomodou, um som grave e monótono 
que foi aumentando, e quando desviei os olhos para a rua, fiquei gelado ao ver um 
jipe apinhado de baionetas. Pensei em Laval, seu corpo sendo espancado e pisoteado 
no coreto, e arrastado até a beira do lago. Esperei o veículo militar desaparecer, mas 
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logo veio outro, e mais outro. Muitos sons de trovoada. Os soldados gritavam, 
davam vivas, uma barulheira de vozes e buzinas alarmou a praça da Matriz. Era um 
comboio de caminhões que vinha da praça General Osório e ia na direção do 
roadway. Acompanhei com o rabo do olho a trepidação daquele monstro verde na 
rua de pedras, senti um mal-estar, uma pontada na cabeça e logo uma ânsia de 
vômito ao perceber a fila de veículos verdes que parecia não ter fim. O chão 
trepidava cada vez mais, agora eram sirenes e urros que zuniam na minha cabeça, e 
baionetas que apontavam para a porta da igreja, onde os meus colegas do liceu 
erguiam os braços, se atiravam ao chão ou caíam, e depois apontavam para Laval, 
que se contorcia no aviário cheio de pássaros mortos, mão direita segurando sua 
pasta surrada, a esquerda tentando agarrar as folhas de papel que queimavam no ar. 
Eu quis entrar no aviário, mas estava trancado, e ainda pude ver Laval bem perto de 
mim, o rosto rasgado de dor, o colarinho cheio de sangue, o olhar triste e a boca 
aberta, incapaz de falar (HATOUM, 2006, p. 150).      

  

 A escalada vertiginosa de mal-estar do jovem é marcada no texto por elementos como 

o estardalhaço dos pássaros, a presença ameaçadora das tropas militares com seus muitos 

veículos e armamentos e soldados barulhentos, e as lembranças do mestre Antenor Laval 

sendo espancado e morto, que se misturam e se confundem com a realidade, aumentando a 

ansiedade, o enjoo e o padecimento do jovem. Moon e Bá (re)constroem essa escalada 

empregando algumas estratégias narrativas e recursos próprios da arte sequencial – entre eles 

as onomatopeias – que são capazes de induzir certas sensações no leitor. 

  

  

Fig. 61. Onomatopeia como recurso narrativo. Dois irmãos em quadrinhos, p. 163 e 164. 
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 Sem a utilização de balões de fala ou recordatórios, as páginas são planejadas e os 

enquadramentos dispostos de modo a provocar desconforto no leitor, fazendo-o compartilhar 

do mal-estar de Nael. E a utilização engenhosa dos efeitos sonoros é fundamental nesse 

processo. O sol forte passa a incomodar o rapaz, os pássaros no aviário da praça começam a 

se agitar, o suor a escorrer-lhe o rosto, o ruído dos pássaros se acentua (o tamanho da fonte 

das onomatopeias vai aumentando e elas passam a encher todo o último quadro da figura), um 

quadro maior revela o comboio militar passando (a repetição das consoantes dão o tom 

contínuo e agressivo dos motores dos caminhões, com as fontes das onomatopeias dispostas 

de tal modo a simular a aproximação dos veículos), as baionetas dos fuzis para o alto, as 

lembranças do espancamento do professor de francês surgem recortadas, com soldados de 

punhos cerrados e sangue jorrando, e o alvoroço das aves que se soma aos gritos de Laval, 

lembrança e alucinação, o frenesi aumenta, estampado no olhar de Nael, em transe, até o 

limite da resistência do jovem, que apaga no último quadro. O arranjo da última página da 

sequência é claustrofóbico, com os requadros diminuindo continuamente de tamanho até não 

ser mais possível, no último quadro, ver absolutamente nada. Nem para Nael e nem para o 

leitor. 

 As onomatopeias se fazem presentes mesmo quando não são utilizadas. Essa não 

utilização, ainda que uma determinada cena pareça exigir o emprego de efeitos sonoros, é 

também uma opção estético-narrativa potencializadora de significação. É possível depreender 

trechos inteiros da graphic novel onde a ausência de onomatopeias “preenche” o som da cena, 

como na passagem em que uma tempestade atinge a embarcação por onde viajam Domingas e 

seu filho, rumo a Manaus retornando de uma pequena vila às margens do Acajatuba, afluente 

do rio Negro. Não há efeito sonoro na cena (há, porém, recordatórios), mas estão ali o som 

enfurecido da tempestade, o ranger da madeira do barco sendo açoitado pelas águas agitadas, 

os objetos e animais sendo lançados de um lado para o outro, o estrondo dos trovões 

(inclusive um imenso clarão provocado por um raio que desce furioso dos céus e encontra as 

águas no quarto quadro da figura 62), e os gritos. E estão em alto e bom som para o leitor. 

 



140 

 

 

Figura 62. Silêncio como recurso narrativo. Dois irmãos em quadrinhos, p. 76. 

  

 A chegada no Rio de Janeiro do navio que trazia Yaqub do Líbano – e com ele os 

soldados brasileiros que haviam lutado na Europa durante a Grande Guerra – é outro bom 

exemplo da não utilização de onomatopeias como estratégia potencializadora de sentido. A 

sequência abre o primeiro capítulo da HQ e retrata a emocionada festa de recepção dos 

soldados recém-chegados do front no porto da Cidade Maravilhosa, com todo o alvoroço e 

felicidade das esposas, namoradas, mães e demais familiares dos jovens combatentes. No 

meio de toda a comemoração, Yaqub desce a prancha com seu farnel e avista Halim, de braços 

abertos e sorriso estampado no rosto, feliz por rever o filho depois de anos de separação. O 

rapaz não reconhece o pai de imediato, e o chama em árabe para se certificar ser Halim 

mesmo o seu “Baba”. Apesar de toda a felicidade dos soldados e seus familiares, toda a 

algazarra da celebração, não há uma onomatopeia sequer em todas as três páginas da 

seqüência, como mostra a figura 63. Nenhum efeito sonoro ou diálogo que não o balão de fala 

de Yaqub, perguntando por seu pai. O silêncio dos quadros anteriores contrasta e amplifica o 

volume do balão de fala, dando-lhe robustez, e tornando-o o núcleo da passagem. É 

nitidamente uma opção estética pela supressão de qualquer representação fonética com a 

finalidade de ressaltar um momento específico. 
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Figura 63. Silêncio como recurso narrativo (II). Dois irmãos em quadrinhos, p. 10. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Dissemos no início que nossa intenção com este trabalho foi realizar um estudo 

comparativo na perspectiva do fazer quadrinístico nas adaptações de O Alienista e Dois 

irmãos. Interessou-nos verificar como se processou a transposição do literário para o visual, 

como se deu a aplicação dos recursos estético-narrativos de que dispõe a arte sequencial, a 

tradução da linguagem literária para a quadrinística, e quais os possíveis significados que 

derivam dessa transposição. É importante estabelecer essa delimitação do recorte para que o 

trabalho não seja objeto de engano interpretativo no que se refere aos sentidos múltiplos que 

ambas as obras podem evocar. Uma análise comparativa de todos esses sentidos mostra-se 

trabalho hercúleo – quando não impossível – de se realizar, e mesmo uma tentativa nessa 

direção demandaria outra abordagem. Não consideramos para este estudo comparativo, por 

exemplo, os diferentes contextos de produção tanto das obras literárias quanto de suas 

quadrinizações, nem mesmo os discursos que perpassam os textos, nem qualquer outro que 

não os elementos do ato quadrinístico, se assim podemos dizer, da transposição.  

 Machado de Assis escreveu O Alienista em um contexto político e social específico, 

completamente diferente de quando seu texto foi transposto por Fábio Moon e Gabriel Bá, 

mais de 120 anos depois. O conto expressa um posicionamento do autor em relação às 

correntes positivistas e cientificistas que ditavam a ordem do pensamento do século XIX. Ou 

seja, mesmo sendo um texto que resiste a qualquer mudança de paradigma que se apresenta ao 

longo desses mais de cem anos (muito por conta de seu caráter contestador, já que O Alienista 

põe em xeque a hegemonia do pensamento cientificista de seu tempo), é inegável que a 

intenção discursiva do Bruxo do Cosme Velho se insere e resulta desse contexto específico. 

Essa intenção discursiva do autor sempre estará presente no produto final da transposição do 

conto para os quadrinhos, posto que, como vimos, a “figura autoral está sempre atrás do 

tradutor” (GOROVITZ, 2011, p. 15). Para Costa,  

 

Machado estava inserido em um sistema de valores que pregava certas regras de 
escrita, de comportamento, de crenças, de ideologias, etc. Sua atitude com O 
Alienista foi em resposta a uma parte desse sistema de valores. Estudiosos têm dito 
que a preocupação de Machado foi criticar tal sistema. A preocupação de Moon e Bá 
não foi essa, pelo menos não é isso que o(s) texto(s) nos diz(em) – sua obra, suas 
entrevistas, as críticas. O sistema de valores de Moon e Bá é outro. Se há uma 
crítica, certamente ela não se apropria do mesmo discurso machadiano (mas sim do 
mesmo texto), pois sua utilidade é outra (COSTA, 2013, p. 193).  
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 Podemos nos questionar se haveria alguma intenção outra na transposição de O 

Alienista e Dois irmãos que não a transposição quadrinística em si. Embora pareça ilógico, 

entendemos ser possível subverter o sentido original de um texto literário durante uma 

quadrinização, o que, de certa maneira, constituiria menos uma adaptação do que uma 

apropriação do texto com uma intenção discursiva diferente daquela de seu autor original. No 

entanto, não é este o caso aqui. Segundo Costa, a intenção discursiva que 

 

parece ser a dominante n’O Alienista em quadrinhos é contar uma história (em 
quadrinhos). Moon e Bá se colocam na posição de contadores de histórias que 
dominam certo número de procedimentos para esse fim. Sua posição está atrelada a 
uma situação de comunicação monologal, cujo contrato de comunicação é 
restringido ainda pelas práticas sociodiscursivas da instituição quadrinística 
(COSTA, 2013, p. 54). 

 

 Citamos a intenção discursiva em diferentes contextos apenas como um exemplo das 

muitas possibilidades de análise comparativa entre a quadrinização e seu texto fonte. Para este 

estudo, ela não tem relevância. Entendemos, também, ser de certa forma questionável a 

afirmação de Costa de que a intenção discursiva de Moon e Bá ao adaptar O Alienista era de 

apenas “contar uma história”, uma vez que toda produção textual (e quadrinística) parece 

subordinada a algum outro objetivo além do que o mero ato produtivo em si. No entanto, não 

foi possível apurar qual era esse objetivo.   

 Optamos também por não nos determos na óbvia diferença entre o quantitativo de 

páginas do conto de Machado de Assis e o romance de Milton Hatoum. Parece bastante 

coerente supor que textos literários mais extensos (em termos de número de páginas) 

implicam necessariamente em adaptações em quadrinhos igualmente extensas e, portanto, em 

um intervalo de tempo maior para o processo de transposição. O próprio Gabriel Bá já 

sinalizou nesse sentido ao responder, durante uma entrevista50, que o processo de produção da 

graphic novel Dois irmãos foi “muito diferente” do processo de adaptação do texto 

machadiano. Segundo o quadrinista, “O Alienista é um conto de vinte páginas que 

transformamos numa HQ de sessenta. E levamos quatro meses pra fazer. Dois Irmãos levou 

quatro anos” (BÁ, 2015). Mesmo coerente, essa suposição não nos parece eficaz por 

desconsiderar a capacidade do quadrinista de produzir uma boa adaptação (em termos de 

qualidades técnicas e artísticas) de uma obra literária extensa em uma história em quadrinhos 

com um número de páginas reduzido. De fato, não é difícil encontrar boas adaptações com 

                                                 
50
 Para o canal do Youtube Livrada!, publicada em 26 de abril de 2015, acessada em 13 de janeiro de 2016, e 

disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=V7WBq4JhZug (já referenciada).  
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esse perfil, a exemplo de alguns volumes da coleção “Clássicos em HQ” da editora Peirópolis, 

como Dom Quixote e Os Lusíadas (cada edição com aproximadamente cem páginas), 

quadrinizados por Caco Galhardo e Fido Nesti, respectivamente. É óbvio que o processo de 

cortes e rearranjos na transposição é muito mais significativo nesses casos, o que certamente 

ocasiona em porções maiores de trechos suprimidos do texto original (a adaptação de Os 

Lusíadas, por exemplo, se concentra em quatro passagens da epopeia camoniana). Contudo, 

essa supressão – acreditamos – não implica necessariamente em prejuízo para o resultado 

final da transposição. Do contrário, teríamos que aceitar o discurso elegíaco da perda 

rechaçado por Robert Stam, que igualmente descartamos ainda no primeiro capítulo. 

 Estabelecemos de maneira pontual, no início do trabalho, nosso intento e os objeto de 

análise de nossa pesquisa. Optamos por não incorrer em uma tentativa generalista e infrutífera 

de tentarmos definir o que são as histórias em quadrinhos, como parece ser comum acontecer 

no início de quase todos os trabalhos cujo tema é a arte sequencial. Normalmente, essas 

tentativas esbarram na dificuldade de se estabelecer tal definição em face da complexidade da 

tarefa, difícil até mesmo para os teóricos das HQs. Scott McCloud tenta formular uma 

bastante abrangente, mas acaba por reconhecer que sua definição é incapaz de dar conta de 

todas as variadas formas possíveis de se fazer quadrinhos. “Por mais que a gente tente 

compreender o mundo dos quadrinhos, uma parte dele sempre permanecerá nas sombras – um 

mistério” (McCLOUD, 2005, p. 23). Pareceu-nos muito mais proveitoso pular esta etapa e 

nos concentrarmos naquilo que nos interessa: as adaptações.  

 Buscamos realizar, no capítulo um, um resgate histórico das publicações de adaptações 

no Brasil, com foco na revista Edição Maravilhosa, editada pela EBAL de Adolfo Aizen. Esse 

resgate abarcou o período áureo das adaptações quadrinísticas no século XX e também seu 

declínio, motivado sobretudo pelo movimento antiquadrinhos surgido nos Estados Unidos, 

que por pouco não acabou com o mercado de comics daquele país, com consequências 

danosas também para as HQs no Brasil. Analisamos o novo momento das adaptações 

publicadas no país, reflexo da inclusão de obras em quadrinhos nas listas de aquisições do 

Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), do Governo Federal, e como o PNBE 

impacta direta e indiretamente na produção de quadrinizações de obras da literatura. Em 

seguida, tecemos algumas considerações que julgamos relevantes acerca da quadrinização 

pela perspectiva da tradução, discussão importante para os conceitos que abordamos em nossa 

análise. Entendemos a transposição de uma obra da literatura (romance, novela conto, poema, 

etc.) para os quadrinhos como um tipo de tradução na medida em que a arte sequencial 

constitui uma linguagem outra, com sistema e signos próprios capazes de instituírem sentido. 
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Por fim, introduzimos os autores das duas adaptações analisadas, os gêmeos quadrinistas 

Fábio Moon e Gabriel Bá, dois dos nomes mais importantes do atual cenário dos quadrinhos 

nacionais, que já se consolidaram entre os melhores quadrinistas do mundo em atividade. 

 Nos dois capítulos seguintes, confrontamos as adaptações de O Alienista e Dois 

irmãos com seus respectivos textos-base. Verificamos a desconstrução desse texto-base e sua 

posterior reconstrução em um roteiro específico para as HQs; as estratégias adotadas pela 

dupla de artistas para lidar com aspectos da transposição com base nas opções estético-

narrativas, como os cortes realizados em determinadas passagens da obra original e os 

rearranjos de trechos na construção da narrativa; a representação imagética dos personagens; 

as alternâncias de vozes (a apropriação da voz do narrador por um personagem e vice-versa); 

bem como a utilização de recursos como colorização (ou não-colorização, no caso de Dois 

irmãos) e efeitos sonoros; além de outros pontos abordados. No nosso entender, é a análise do 

conjunto de todos esses elementos constitutivos que nos permite verificar o que chamamos de 

fazer quadrinístico da adaptação. Cabe aqui a ressalva de que não existe, de forma 

estabelecida, uma “teoria da produção de adaptações literárias em quadrinhos” para 

utilizarmos como norteador desta pesquisa. Além do pouco arcabouço teórico existente sobre 

o tema, nos guiamos na maioria das vezes por estudos de mestres da arte sequencial, como 

Will Eisner, Scott McCloud e Klaus Janson, muitos desses estudos elaborados de forma 

empírica a partir de suas observações e experiências profissionais com a indústria dos 

quadrinhos. Utilizamos também algumas considerações de Robert Stam sobre adaptações 

cinematográficas por entendermos que tanto o cinema quanto a arte sequencial são formas 

narrativas que se constituem da síntese entre palavra e imagem, ainda que não sejam uma 

mesma linguagem. Esperamos que este trabalho possa, de certa forma, e sem a intenção de 

soarmos pretensiosos, ajudar a construir tal teoria. 

 Fábio Moon e Gabriel Bá entregam dois trabalhos que vão bem além da mera 

transposição texto-visual justamente por (re)escreverem um novo O Alienista e um novo Dois 

irmãos na linguagem própria dos quadrinhos. Exímios conhecedores das particularidades 

dessa linguagem tão específica, os gêmeos quadrinistas manipulam com destreza os 

elementos constitutivos da arte sequencial, dando origem a duas novas obras – ainda que o 

mesmo O Alienista de Machado, e o mesmo Dois irmãos de Hatoum – e que são muito mais 

do que dois meros livros ilustrados em quadrinhos. Muito mais do que apenas a reprodução 

visual em requadros dispostos sequencialmente do que é descrito tanto pelo Bruxo do Cosme 

Velho quanto pelo escritor manauara. Como dissemos, as duas obras produzidas por Moon e 
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Bá são, acima de tudo, duas excelentes histórias em quadrinhos. E, quando se trata de 

adaptações de textos literários para a arte sequencial, isso faz toda a diferença.  
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