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Ninguém que lê, que estuda, tem o direito [...] de 
abandonar a leitura de um texto [...] porque não 

entendeu o que significa a palavra epistemologia. Assim 
como um pedreiro não pode prescindir de um conjunto 

de instrumentos de trabalho sem os quais não levanta as 
paredes da casa que está sendo construída, assim 
também o leitor estudioso precisa de instrumentos 

fundamentais sem os quais não pode ler ou escrever 
com eficácia (Paulo Freire, “Primeira carta: ensinar – 

aprender. Leitura do mundo – leitura da palavra”.) 



 

 

RESUMO 
 

 
 
Em 2006, o Governo Federal incluiu os quadrinhos, pela primeira vez, nos editais do 

PNBE (Programa Nacional Biblioteca na Escola), ressaltando a aceitação de 

adaptações quadrinizadas das grandes obras da literatura universal – os clássicos 

literários –, o que motivou as editoras brasileiras a publicarem, a partir daquele ano, 

várias obras do gênero. Considerando, portanto, o interesse comercial das editoras, 

bem como a razão pressuposta à aceitação do governo pela inclusão desse tipo de 

produção – o de usar as adaptações no contexto escolar para formar leitores 

literários, ou mais especificamente, leitores das obras clássicas literárias –, esta 

pesquisa tem, por objetivo principal, investigar se as adaptações quadrinizadas 

podem auxiliar na formação do jovem leitor no que concerne, sobretudo, a seu 

acesso à estética do hipotexto literário canônico e também à estética dos próprios 

quadrinhos. Para tanto, O cortiço, de Aluísio Azevedo, e Dom Casmurro, de 

Machado de Assis, serão comparados, respectivamente, às versões em quadrinhos 

de O cortiço e Dom Casmurro, ambas produzidas por Ivan Jaf e Rodrigo Rosa e 

publicadas pela editora Ática. Importa ressaltar que tal análise comparativa pode, 

desde que com as devidas adequações ao contexto de produção, ser realizada em 

sala de aula, de modo a fazer o jovem leitor perceber que apreciar uma adaptação 

literária em quadrinhos é diferente de fruir esteticamente um clássico literário. 

 
 
Palavras-chave: Adaptação quadrinizada. Clássico literário. Formação leitora. 
Leitura. Literatura. Quadrinhos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

ABSTRACT 
 

For the first time in 2006, Brazilian Federal Government included comics in the 

national program for libraries at schools, thus emphasizing the acceptance of comics 

adaptations of great literary oeuvres – literary classics – and encouraging publishing 

houses to release, from that year on, several works of this genre. Considering the 

commercial interest of the publishing houses, as well as the reasons that base the 

acceptance of this production by the government (use of adaptations in the 

educational context aimed at the formation of literature readers, or more specifically, 

readers of literary classics), this paper has the objective of investigating whether 

comics adaptations can help the formation of young readers and provide access to 

the aesthetics of the canonic literary hypotext as well as the aesthetics of comics. To 

reach this objective, O cortiço by Aluísio Azevedo and Dom Casmurro by Machado 

de Assis will be compared to their respective comics adaptations, both produced by 

Ivan Jaf and Rodrigo Rosa and published by Ática. It is worth noting that such 

comparative analysis can be made in the classroom, provided that it is adapted to 

this production context, so as to make the young reader realize that appreciating a 

comics adaptation of a literary work is a different experience from the appreciation of 

the literary classic itself. 

 
Keywords: Comics adaptation. Literary classic. Reader formation. Reading. 
Literature. Comics.  
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INTRODUÇÃO 

 
 

Em seu livro Revolução do gibi: a nova cara dos quadrinhos no Brasil, Paulo 

Ramos faz, acerca das adaptações de textos literários para os quadrinhos, a 

seguinte afirmação:  

    

Narrar em quadrinhos um romance ou conto não é novidade no Brasil. As 
primeiras adaptações datam da primeira metade do século passado. Na 
década de 1950, a extinta Editora Brasil-América (EBAL) publicou uma 
longa série de versões quadrinizadas de clássicos literários. O que houve 
de novo neste início de século 21 foi a retomada do gênero. Dos casos 
pontuais até a metade da década, chegava a três dezenas só no ano de 
2010 (RAMOS, 2012, p. 243). 

 

 Essa retomada no século XXI a que o autor faz referência ocorreu em 2006, 

ano em que as obras em quadrinhos foram incluídas, pela primeira vez, na lista do 

PNBE (Programa Nacional Biblioteca da Escola), do Governo Federal. Ainda de 

acordo com Ramos, “como o Governo Federal tendia a priorizar adaptações 

literárias nas seleções, começou uma corrida de ouro para incluir algum título na 

lista. Mesmo editoras que não tinham tradição de publicar quadrinhos começaram a 

lançar adaptações” (RAMOS, 2012, p. 243). Considerando essa retomada, pelas 

editoras, da quadrinização de textos literários, bem como o motivo pressuposto 

dessa retomada – o de usar as adaptações no contexto escolar para formar leitores 

literários, ou mais especificamente, leitores das obras clássicas literárias –, o 

presente trabalho tem, por objetivo principal, verificar se as adaptações 

quadrinizadas podem auxiliar na formação do jovem leitor no que concerne, 

sobretudo, a seu acesso à estética do hipotexto literário canônico e também à 

estética dos próprios quadrinhos. 

 Para atingir esse objetivo,  começamos nossa pesquisa com a leitura de obras 

e artigos que versassem sobre o uso das tradicionais adaptações literárias em prosa 

no contexto escolar. Uma vez constatado que esse tipo de produção tem o intuito de 

permitir ao público infanto-juvenil conhecer o enredo das obras canônicas por meio 

de uma linguagem mais acessível, passamos a investigar se este também era o 

objetivo das adaptações literárias em quadrinhos produzidas a partir de 2006. Para 

isso, empreendemos a leitura de algumas adaptações quadrinizadas e verificamos, 

de um modo geral, que, independentemente de elas terem ou não a intenção de 
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fazer os jovens leitores acessarem os textos canônicos, há adaptações que tanto 

possibilitam quanto dificultam tal acesso por razões que serão discutas ao longo 

deste trabalho. 

Em seguida, fizemos um levantamento e iniciamos a leitura, por um lado, de 

uma bibliografia referente a um universo temático mais abrangente, constituído de 

textos das teorias literária, da leitura, dos quadrinhos, da cultura e da educação, e, 

por outro, a temáticas mais específicas, como o letramento literário e a 

“alfabetização” na linguagem dos quadrinhos. E à medida que líamos e íamos 

atualizando nossas leituras, verificamos que uma questão central levantada pelos 

teóricos das áreas da literatura, do letramento literário e dos quadrinhos diz respeito 

ao fato de que, para uma formação leitora mais sólida e crítica, é necessário o leitor 

transcender a leitura temática das obras literárias e quadrinizadas, de modo a 

buscar os efeitos de sentido simbólicos e ideológicos gerados por suas estéticas. Foi 

essa a razão que nos motivou a investigar se o diálogo entre o clássico literário 

canônico e sua respectiva adaptação quadrinizada pode auxiliar o jovem leitor nessa 

apropriação estético-discursiva1 das duas linguagens.  

Foi também essa constatação que orientou nossa seleção do corpus para o 

desenvolvimento desta pesquisa. Como é muito comum, embora não desejável, que 

se avalie a qualidade de qualquer adaptação a partir de seu grau de fidelidade em 

relação ao hipotexto2 e como desejávamos verificar se realmente as adaptações 

quadrinizadas podiam ser fruídas como obras autônomas, julgamos que, para definir 

nosso objetivo, seria necessário proceder a uma análise comparativa entre 

adaptação e hipotexto clássico literário e que, sobretudo, a adaptação a ser 

escolhida fosse comparada a um texto canônico cujo trabalho com o significante 

tivesse sido colocado em primeiro plano. Acreditávamos que esse cuidado máximo 

com a forma do clássico literário poderia interferir na elaboração estética das 

                                                           
1 Estamos considerando a palavra “discursivo” no sentido que a Análise do Discurso a emprega em 
seus estudos: “Tomado em sua acepção mais ampla, aquela que ele tem precisamente na análise do 
discurso, esse termo designa menos um campo de investigação delimitado do que um certo modo de 
apreensão da linguagem: este último não é considerado aqui como uma estrutura arbitrária, mas 
como atividade de sujeitos inscritos em contextos determinados” (MAINGUENEAU, 2000, p. 43, grifos 
do autor). 
2 Ao conceituar a hipertextualidade – um dos cinco tipos de transtextualidade –, Gérard Genette, 
afirma: “Entendo por hipertextualidade toda relação que une um texto B (que chamarei hipertexto) a 
um texto anterior A (que, naturalmente, chamarei hipotexto) do qual ele brota de uma forma que não 
é a do comentário” (GENETTE, 2010, p. 16). Se hipotexto concerne ao texto primeiro, hipertexto diz 
respeito a “todas as obras derivadas de uma obra anterior, por transformação ou por imitação” 
(GENETTE, 2010, p. 5). 
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adaptações quadrinizadas, o que de fato foi confirmado não só mediante a leitura 

que fizemos de várias adaptações, como também por meio da constatação de 

alguns teóricos dos quadrinhos: muitas são as adaptações que, talvez temendo um 

desrespeito à estética clássica literária, insistem em manter intactos longos trechos 

do hipotexto. Mas há também aquelas que, antes de mais nada, preocupam-se com 

sua própria estética: são adaptações que, independentemente de privilegiarem mais 

a transposição do conteúdo que da forma do texto-matriz e vice-versa, reelaboram-

nos por meio de recursos expressivos que são próprios dos quadrinhos.  

Visando corroborar que as adaptações quadrinizadas realmente podem ser 

apreciadas como um meio de expressão em si mesmo, achamos mais adequado, 

para o processo comparativo, optar por versões que não só se focassem na 

transposição do enredo do clássico, mas, também, por versões que centrassem 

suas atenções inclusive na transposição da forma do hipotexto canônico (e isso 

desde que nelas fossem respeitadas seus próprios mecanismos de elaboração). A 

razão de incluir uma adaptação que também visasse este último objetivo se explica 

pela necessidade de investigar se sua suposta maior fidelidade ao clássico literário 

deveria justificar o possível julgamento de que ela seria mais adequada para formar 

leitores da linguagem literária canônica. Assim sendo, para compor o corpus de 

análise desta pesquisa, escolhemos os clássicos literários brasileiros O cortiço, de 

Aluísio Azevedo, e Dom Casmurro, de Machado de Assis – obras em que o trabalho 

com o significante é posto em relevo por seus autores –, e as adaptações 

quadrinizadas O cortiço e Dom Casmurro, publicadas pela editora Ática e feitas pela 

mesma dupla de autores, Ivan Jaf e Rodrigo Rosa. Elegemos estas adaptações 

produzidas pelos mesmos autores justamente com o fim de mostrar de que não é a 

maior preocupação para com o enredo ou para inclusive com a forma do hipotexto 

literário o que deve determinar a maior qualidade estética de uma adaptação em 

relação à outra.  

Enfim, antes, durante e depois de termos decidido, em definitivo, pelo corpus 

mencionado, importa destacar que a metodologia acima traçada foi de vital 

importância para que pudéssemos aprofundar, cada vez mais, nosso percurso 

investigativo, cujo processo foi marcado pela constante ida e vinda aos textos e 

livros teóricos, culminando neste trabalho, que está estruturado em cinco capítulos. 

O primeiro deles, intitulado “Os clássicos literários no contexto das culturas 

eletrônicas audiovisuais”, teve, como base teórica, as considerações de Adilson 
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Citelli e Jesús Martín-Barbero sobre a importância do diálogo entre a cultura livresca 

e a cultura de massa e audiovisual no contexto escolar; de Lúcia Santaella acerca 

da coexistência de três tipos de leitores, o contemplativo, o movente e o imersivo; e 

de Roxane Rojo sobre a importância dos letramentos múltiplos para a formação 

crítica do alunado. Ainda com relação a esse primeiro capítulo, ponderamos, a partir 

de tais pressupostos teóricos, sobre a ideia de que a literatura e a escola, na 

contemporaneidade, não podem restringir o contato dos alunos apenas ao escrito, 

sendo, pois, necessário intensificar seu diálogo com outras linguagens. Aliás, foi 

considerando esse contexto que apontamos a possibilidade de o diálogo entre as 

adaptações em quadrinhos e os clássicos literários ser um dos recursos 

pedagógicos de que a escola pode se valer para fazer o jovem leitor aprofundar 

seus conhecimentos acerca das formas de expressão de cada linguagem.  

Já o segundo capítulo, intitulado de “Adaptação literária: um percurso da 

prosa aos quadrinhos”, foi produzido, essencialmente, a partir das considerações 

teóricas de Mário Feijó sobre o fato de as adaptações literárias escolares serem uma 

legítima fonte de acesso ao cânone pelo público infanto-juvenil; de Begma Tavares 

Barbosa sobre os motivos da não leitura da literatura canônica por tal público; de 

Patrícia Kátia da Costa Pina sobre sua aposta na adaptações quadrinizadas como 

importante instrumento de formação de leitores; e de Moacy Cirne acerca de a 

adaptação quadrinizada ser uma produção não só para ser lida, como também para 

ser vista. Partindo desse referencial teórico, estabelecemos um paralelo entre as 

adaptações literárias em prosa e as adaptações literárias em quadrinhos com o fim 

de se chegar a um dos seguintes questionamentos: estariam as editoras, 

professores e Governo Federal apostando na ideia de que esse tipo de produção 

pode fazer com que os jovens tenham maior acesso aos clássicos, na medida em 

que as imagens e/ou a própria linguagem verbal quadrinizada lhes poderiam auxiliar 

em uma melhor compreensão da mensagem do hipotexto clássico?  

Por sua vez, no terceiro capítulo, “As adaptações quadrinizadas: uma questão 

de acesso cultural e estético”, centramos nossas discussões sobre o embate entre 

forma e conteúdo no interior dos estudos literários e o estendemos para a área dos 

quadrinhos. Para referendar tais discussões, pautamo-nos, considerando os estudos 

da área da literatura, pelas reflexões teóricas de, entre outros, Harold Bloom, que 

defende a questão estética como aspecto definidor do clássico literário; de Enid 

Yatsuda Frederico e Haquira Osakabe, que tratam da importância do trabalho com a 
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linguagem na apreciação da obra literária – principalmente dos clássicos – pelo 

jovem leitor, posicionamento este referendado pelas Orientações curriculares do 

Ensino Médio: linguagens, códigos e suas tecnologias (volume 1); de Vincent Jouve, 

que, ao contrário de Harold Bloom, pensa ser o conteúdo o aspecto responsável 

pela perenidade dos clássicos literários; de Mikhail Bakhtin, que enfatiza a 

importância de analisar esteticamente o objeto artístico sem separar forma e 

conteúdo do contexto sócio-histórico-cultural; de Márcia Abreu, que desconstrói a 

ideia da literariedade imanente a qualquer obra literária, mostrando que se trata de 

um conceito sócio-historicamente construído; e de Umberto Eco, que faz a distinção 

entre leitor de primeiro nível e leitor de segundo nível.  

Ainda quanto a este terceiro capítulo, sobre a questão do embate entre forma 

e conteúdo nos quadrinhos, ou mais precisamente, entre quadrinhos tidos como 

esteticamente melhor elaborados e quadrinhos de elaboração estética menos 

ousada, contrastamos as reflexões de Wellington Srbek, para quem apenas o 

quadrinho-arte contribui para a formação crítica de um indivíduo, com as de 

Waldomiro Vergueiro, que parece transcender a questão simplista do que é ou não 

arte – e logo, o que é ou não digno de ser lido – no universo dos quadrinhos, ao 

traçar um panorama evolutivo de sua linguagem. Vale ressaltar que também nos 

valemos das ponderações que Magda Soares faz da adequada escolarização da 

literatura com vistas à formação leitora dos jovens alunos, para defender, inclusive, a 

devida escolarização dos quadrinhos, sobretudo, a das adaptações em quadrinhos, 

objeto de nossa pesquisa. 

No quarto capítulo, “A composição estética nas adaptações quadrinizadas: 

uma questão de tradução?”, tratamos de discutir, sob o ponto de vista das teorias da 

adaptação e da tradução, sobre os processos de reelaboração que as adaptações 

em quadrinhos empreendem em relação à forma e ao conteúdo dos hipotextos 

literários clássicos. Para tanto, debruçamo-nos sobre as reflexões de Paulo 

Henriques Britto e Haroldo de Campos, para os quais a tradução é uma produção 

artística tão original quanto a seu hipotexto, na medida em que a estética deste é 

criativamente reelaborada por aquela; de Tereza Barbosa, que diferencia a “HQ 

como tradução” da “adaptação em HQ”; e de Linda Hutcheon, que aponta para a 

necessidade de se levar em conta as intenções dos adaptadores, bem como o 

contexto sócio-histórico cultural de produção da adaptação na análise dos 

procedimentos de reelaboração do hipotexto. 
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E no quinto e último capítulo, intitulado “Clássico literário, adaptação 

quadrinizada e formação estético-discursiva do jovem leitor”, empreendemos, 

propriamente, a análise comparativa entre o corpus selecionado, de modo a mostrar 

que, apesar de a estética das adaptações em quadrinhos ser distinta da dos 

clássicos literários com os quais dialogam, o estudo em paralelo entre ambas as 

produções pode ser feito com vistas a fazer o jovem leitor apreciar a beleza de seus 

jogos verbais, imagéticos e verbo-visuais, bem como inferir seus componentes 

ideológicos, existenciais e culturais. Finalizando o capítulo, dedicamos, a título de 

sugestões e orientações para o trabalho pedagógico, algumas poucas reflexões 

sobre a importância de se executar tal análise comparativa em sala de aula sem, 

contudo, desprezar e sufocar as outras práticas leitoras – e as interpretações delas 

oriundas – que os jovens leitores trazem previamente consigo. Assim sendo, para a 

elaboração desta última parte do trabalho, apoiamo-nos nos estudos de Scott 

McCloud, Will Eisner, Paulo Ramos, Waldomiro Vergueiro e Moacy Cirne para 

analisar os efeitos de sentido deduzidos da linguagem das adaptações em 

quadrinhos, e nas ponderações de Paulo Freire e Vincent Jouve para referendar a 

experiência sensorial e a subjetividade dos jovens alunos no processo de sua 

maturação leitora. 

Uma vez descritas todas as partes componentes deste trabalho, desejamos 

que a leitura em sua íntegra possa ser, de alguma forma, uma grata experiência 

para os que com ela irão se defrontar, no sentido de lhes suscitar questionamentos 

que muito contribuirão para nossa contínua e sempre ininterrupta formação teórico-

prática, afinal, como já disse Paulo Freire: “a leitura crítica dos textos e do mundo 

tem que ver com a sua mudança em processo” (FREIRE, 2015, p. 71). 
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1. OS CLÁSSICOS LITERÁRIOS NO CONTEXTO 
DAS CULTURAS ELETRÔNICAS AUDIOVISUAIS 

 
 
 
1.1. Clássicos literários e adaptações em quadrinhos: um embate visando à 
formação leitora  
 

 
Reformular o corpus do que se considera literatura a 

partir do confronto com uma produção cultural que se 
realiza nas margens é uma propostas [sic] nova e 

interessante. Mas o que isso quer dizer? Que essa 
produção das margens também é literatura? Com 

isso a estamos canonizando com aquela ou no lugar 
daquela? Com que objetivo dizemos que essa 

produção é literatura? O melhor não é dizer que, além 
da literatura, outras manifestações simbólicas, 
principalmente numa região com a diversidade 

cultural e étnica da América Latina, são de 
importância extrema, não só porque expressam 

setores importantíssimos da sociedade, ágrafos ou 
analfabetos, mas porque até hoje tem mais gente nas 
margens e isso nos levaria até a re-situar a literatura? 
E também a re-situá-la diante do universo da imagem, 

bem como aos nossos estudos? 
  

(Ligia Chiappini) 
 
 

O título desta tese, Clássico literário e adaptação em quadrinhos: uma 

possibilidade para a formação estético-discursiva do jovem leitor, deixa entrever um 

dos principais objetivos da investigação que será desenvolvida ao longo deste 

trabalho: verificar se as adaptações dos clássicos literários para a linguagem dos 

quadrinhos podem, por um lado, permitir ao jovem leitor ter acesso não apenas ao 

enredo das obras canônicas, mas, também, à sua  considerada difícil e complicada 

linguagem (BARBOSA, 2009, p. 12), e, por outro, aprimorar seus conhecimentos 

acerca da própria linguagem dos quadrinhos3, vista, pelo grande público, como um 

entretenimento colorido que não exige esforço para pensar (GROENSTEEN, 2004, 

p. 21).  

                                                           
3 Sabemos que, por se tratarem de gêneros discursivos distintos, ler, por exemplo, uma tirinha não é 
o mesmo que ler uma narrativa longa quadrinizada. No entanto, estamos seguindo a linha teórica de 
Paulo Ramos “que vê os quadrinhos como um grande rótulo que agrega vários gêneros que 
compartilham uma mesma linguagem em textos predominantemente narrativos” (RAMOS, 2010, p. 
21). Assim, a tirinha e a narrativa longa quadrinizada são gêneros pertencentes ao “hipergênero” 
quadrinhos (RAMOS, 2011, p. 1). Com relação às adaptações quadrinizadas, apesar de ainda não 
haver um consenso sobre se elas são ou não um gênero, acreditamos que lê-las é mais uma forma 
de o leitor familiarizar-se com a linguagem dos quadrinhos.  
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Este objetivo já permite vislumbrar que não estamos considerando os 

quadrinhos como meras ferramentas que visam a facilitar para seu público a leitura 

das obras literárias clássicas, o que, como poderemos verificar mais adiante, vem 

acontecendo com uma certa frequência. Para ficarmos, por ora, com apenas um 

exemplo, em matéria publicada recentemente pelo UOL, podemos ler as opiniões de 

alguns professores especialistas – todos da área da literatura – que afirmam que 

“essas publicações no formato HQ são realmente uma forma mais rápida de entrar 

em contato com histórias originalmente contadas em centenas de páginas, [sendo] 

apenas uma espécie de ‘trailer’ da obra literária” (D’ALAMA, 2015, grifos nossos). 

Além disso, quanto não apenas às adaptações quadrinizadas, mas aos quadrinhos 

de um modo geral, o professor de literatura e língua portuguesa do colégio e 

cursinho pré-vestibular Objetivo, Nelson Dutra, salienta que, ainda que sejam “uma 

forma de entretenimento e lazer no mundo pós-moderno”, os quadrinhos “não 

conseguem captar toda a arte, a técnica e as nuances dos autores” (D’ALAMA, 

2015); leia-se “autores da literatura”. Assim sendo, e estabelecendo uma relação 

com a epígrafe que abre esta seção, podemos formular a seguinte pergunta: 

considerar a adaptação em quadrinhos unicamente sob esse prisma instrumental 

não seria destituí-la da condição de ser uma dentre tantas “outras manifestações 

simbólicas”? Por provavelmente ser enquadrada, pelos apocalípticos4, na categoria 

de produto de massa, essa produção não seria uma legítima manifestação 

simbólica, visto que, “feitos para o entretenimento e o lazer, [os mass media] são 

estudados para empenharem unicamente o nível superficial da nossa atenção” 

(ECO, 2008, p. 41); ademais, os “mass media tendem a impor símbolos e mitos de 

fácil universalidade, criando ‘tipos’ prontamente reconhecíveis e por isso reduzem ao 

mínimo a individualidade e o caráter concreto não só de nossas experiências como 

de nossas imagens, através das quais deveríamos realizar experiências” (ECO, 

2008, p. 41-42). 

Contrariamente a essa visão, ao delinearmos a ideia de que a adaptação 

quadrinizada é uma manifestação simbólica, assim como o é a alta literatura, não 
                                                           
4 Segundo Umberto Eco, em sua obra Apocalípticos e integrados, estes são representados pelos que 
defendem a cultura de massa e aqueles, pelos que a ela são contrários. Para os apocalípticos, “só o 
pensar numa cultura partilhada por todos, produzida de maneira que a todos se adapte, e elaborada 
na medida de todos, já será um monstruoso contra-senso. A cultura de massa é a anticultura” (ECO, 
2008, p. 8). Já para os integrados, a cultura de massa coloca “os bens culturais à disposição de 
todos, tornando leve e agradável a absorção das noções e a recepção de informações”, não existindo 
“problemas de essa cultura sair de baixo ou vir confeccionada de cima para consumidores indefesos” 
(ECO, 2008, p. 9). 
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estamos negando o que Horkheimer e Adorno, filósofos da Escola de Frankfurt, 

afirmam sobre algumas das características dos produtos da Indústria Cultural: a 

existência dos “pormenores e clichês, salpicados aqui e ali, sendo cada vez 

subordinados à finalidade [de] confirmar o esquema enquanto impõem sua 

realidade” (HORKHEIMER; ADORNO, 1990, p. 164); “O sempre igual ainda regula a 

relação com o passado. A novidade do estágio da cultura de massa em face ao do 

liberalismo tardio está na exclusão do novo” (HORKHEIMER; ADORNO, 1990, p. 

172). No entanto, fazer os jovens lerem o cânone literário visando exclusivamente 

seu ingresso nas universidades também não seria uma forma de “reduzir ao mínimo 

a individualidade e o caráter concreto não só de nossas experiências como de 

nossas imagens”? Regina Zilberman afirma que: 

 

O vestibular, de cujo programa invariavelmente a literatura faz parte, 
converte-se no limite e na razão de ser do ensino daquela. [...] 
O vestibular também determina a perspectiva com que a literatura é 
estudada. Privilegia a ótica histórica e evolucionista, apoiando-se na 
bibliografia de tipo historiográfico e evolucionista (ZILBERMAN, 2010, p. 
203).  

 

Essa maneira de se estudar literatura, que se pauta pelo viés histórico e 

evolucionista e que, portanto, desconsidera a efetiva leitura dos clássicos, acabou 

propiciando duas importantes transformações em seu ensino: uma delas diz respeito 

ao rompimento “nos canais de comunicação entre o patrimônio literário e o público 

estudantil, cuja rejeição traduz-se na não leitura e na preferência por outros meios 

de expressão” (ZILBERMAN, 2010, p. 206); e a outra, ao “alargamento do conceito 

de literatura com que o professor trabalha no ensino médio, quando ele deseja 

atender à demanda emergente” (ZILBERMAN, 2010, p. 206). Com relação a este 

último resultado, observa-se, ainda, o seguinte:  

 

De um lado, [o professor] é induzido a incorporar novas modalidades de 
texto, pois o aluno não apenas frequenta outras formas de expressão 
cultural (o cinema, a televisão, as histórias em quadrinhos, a música, a 
internet), como é leitor de qualidades diversas de publicações, como o livro 
informativo ou técnico, o fascículo, a revista, o jornal, o blogue. De outro, 
percebe o interesse do estudante por variedades de textos de ficção e 
poesia ainda não canonizados, portanto, ainda não reconhecidos pelas 
histórias da literatura e, por extensão, ainda não englobados pelos 
programas dos exames de seleção (ZILBERMAN, 2010, p. 206). 
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Por “alargamento do conceito de literatura”, Zilberman não parece estar 

propondo que o cinema, a televisão, os quadrinhos, a música, a internet, a revista, o 

jornal e o blog sejam também considerados textos literários. Na verdade, a 

pesquisadora parece constatar que a literatura – mais especificamente a literatura 

canônica – disputa espaço com essas outras manifestações culturais. E é neste 

sentido que podemos aproximar suas considerações das reflexões de Chiappini por 

nós destacadas na epígrafe inicial: se o ensino da alta literatura, da maneira 

superficial como ela ainda vem sendo trabalhada no espaço escolar, não atinge o 

público estudantil, não seria melhor confrontá-la “com uma produção cultural que se 

realiza nas margens”? Não seria melhor, por exemplo, “re-situá-la diante do universo 

da imagem”? 

Não estamos propondo, com isso, que haja, na escola, a substituição da 

literatura canônica por tais manifestações culturais – dentre as quais, as adaptações 

quadrinizadas, objeto de análise deste nosso estudo – ou simplesmente reclamando 

que essa produção das margens5 seja considerada literatura. O que estamos 

propondo é que, de fato, haja, na escola, uma orientação dialógica entre o cânone 

literário e outras produções culturais6, dentre as quais se enquadram muitos 

produtos de massa. Adilson Citelli, aliás, fazendo convergir o dialogismo bakhtiniano 

e as considerações teóricas da escola de comunicação latino-americana, sobretudo 

as de Jesús Martín-Barbero – segundo o qual os receptores das mensagens 

massivas não são meros interlocutores passivos (CITELLI, 2000, p. 61-62) –, trata 

dessas trocas discursivas entre escola e comunicação da seguinte maneira: 

 

Caminhamos para reconhecer nos mecanismos mediáticos e nas próprias 
salas de aula a existência de lugares interdiscursivos por onde transitam, 
sob diferentes práticas e registros, camadas de significações que entram 
em circulação social [...]. De toda forma, importa lembrar a existência 
dessas interconexões discursivas alimentadores dos jogos (co-)enunciativos 
que terminarão por ativar as sequências de mensagens em suas variações 
confirmadoras, transformadoras ou negadoras dos assuntos em circulação. 
Equivale dizer: existem sujeitos que operam os múltiplos contornos dos 
signos recebidos, tenham eles natureza verbal ou não-verbal, 

                                                           
5 Ao usar a expressão “produção das margens”, Chiappini provavelmente está se referindo, como a 
leitura da epígrafe permite-nos deduzir, à produção cultural popular. Contudo, ao propor que a 
literatura seja re-situada “diante do universo da imagem”, podemos pensar que a professora-
pesquisadora propõe, igualmente, o confronto da literatura com os produtos de massa. 
6 No Seminário Adolêser, realizado em 02/06/2015 como atividade final de uma das várias formações 
pedagógicas dos Professores Orientadores da Sala de Leitura (POSL) previstas pela Secretaria 
Municipal de Educação de São Paulo (SME-SP), o professor da USP José Nicolau Gregorin Neto, ao 
palestrar sobre a leitura literária, afirmou, citando Bakhtin, que a escola parece esquecer que está 
imersa na cultura ao não dar a devida atenção a outras linguagens no processo de formação leitura. 
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(re)configurando-os [...] a partir de variáveis sociais e culturais que servem 
de referência formadora àqueles sujeitos. E tais enunciados, imagens ou 
cruzamentos complexos da linguagem podem vir da fala do professor, do 
fait-divers transformados em assunto nacional pela televisão, das 
declarações do ídolo popular, da informação recolhida através da Internet, 
do quadrinho feito pelo cartunista no jornal, da experiência pictórica, das 
canções escritas por Raul Seixas ou Renato Russo, etc (CITELLI, 2000, p. 
142-143, grifos nossos). 

 

Como se pode depreender dessa reflexão, a importância do interdiscurso, 

sobretudo na escola, reside em que “diferentes práticas e registros” se confrontam 

para gerar “camadas de significações que entram em circulação social”. Neste 

sentido, os alunos, na condição de interlocutores ativos, não se limitam a produzir 

sentido apenas a partir da “fala do professor”; por mais que ainda exista um 

descompasso entre o que Citelli denomina por “linguagens não institucionais 

escolares” – que pressiona “‘de fora’, existindo na fala dos alunos, circulando de 

forma subterrânea” – e o discurso pedagógico – que formaliza “as ações na sala de 

aula, constituindo a natureza ‘única e diferenciada’ do discurso escolar” (CITELLI, 

1997, p. 21) –, os alunos/sujeitos reconfiguram, a partir de suas “variáveis sociais e 

culturais”, “os múltiplos contornos dos signos recebidos”. Portanto, eles reconfiguram 

os sentidos a partir de discursos que, apesar de estarem à margem da escola ou 

serem por ela usados apenas como uma ponte para fazê-los ter acesso a práticas 

letradas valorizadas, constituem seu universo cultural mais imediato. 

Partindo do pensamento de Mikhail Bakhtin de que todo “discurso [...] é pleno 

de palavras dos outros” (BAKHTIN, 2003, p. 294), devemos enfatizar que é relevante 

os educadores estarem cientes de que os alunos são seres constitutivamente 

dialógicos, isto é, seres que se compõem de outras práticas de leitura para além das 

escolares e que, “por mais escandaloso que nos possa ser, [...] estão se 

incorporando à modernidade não através do livro, mas a partir dos discursos e das 

narrativas, dos conhecimentos e da linguagem, da indústria e da experiência do 

audiovisual” (MARTÍN-BARBERO, 1999, p. 17). 

Essa incorporação dos jovens alunos à modernidade via discursos que não 

são, necessariamente, os dos livros, coloca-nos, novamente, diante do já 

mencionado “alargamento do conceito de literatura”, sobre o qual Zilberman ainda 

tece as seguintes reflexões: 

 

Quando a noção de literatura se alarga e acolhe outras modalidades de 
expressão, diversas das já consagradas ou sacramentadas, o ensino médio 
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parece descobrir perspectivas renovadoras, capazes também de oferecer-
lhe alternativas diferentes da mera adequação ao vestibular [...]. Como 
resultado, a literatura também se torna um produto mais trivial no mercado 
dos bens culturais; de outro, a convivência com ela fica mais fácil, menos 
obstruída por instâncias intermediárias. 
Talvez a nova opção não seja melhor que as outras; entretanto, é a que a 
sociedade apresenta. E sua generalização crescente indica que, a não ser 
que novas mudanças ocorram, ela ainda persistirá por algum tempo 
(ZILBERMAN, 2010, p. 206-207). 

 

 Conforme já comentamos, ao tratar do “alargamento do conceito de 

literatura”, a referida pesquisadora parece avaliar que o discurso literário já não goza 

mais do status de única disciplina indispensável para a formação cultural e 

humanizadora dos indivíduos. Um dos motivos para isso, segundo acabamos de 

observar, refere-se a que os alunos tomam contato com outras manifestações 

culturais para além da literatura; o outro concerne a que: 

  

[...] a ampliação de acesso [à escola] tem impactos visíveis nos letramentos 
escolares: o ingresso de alunado e de professorado das classes populares 
nas escolas públicas trouxe para os intramuros escolares letramentos locais 
ou vernaculares antes desconhecidos e ainda hoje ignorados, como o rap e 
o funk, por exemplo. Isso cria uma situação de conflito entre práticas 
letradas valorizadas e não valorizadas na escola (ROJO, 2009, p. 106). 

 

 Esses dois motivos alargam o conceito de literatura, na medida em que, como 

vimos com Zilberman, induzem o professor a “incorporar novas modalidades de 

texto” ao ensino literário. Os resultados disso são que, se por um lado, a literatura 

torna-se um “produto mais trivial no mercado de bens culturais”, por outro, ela se 

torna mais acessível a esse alunado, que não interage apenas com o discurso 

verbal nem apenas com “práticas letradas valorizadas”. Como bem afirma a 

pesquisadora, esse diálogo entre literatura e outras linguagens como uma forma de 

se abordar o ensino literário pode não ser melhor que outras formas de se ensiná-la, 

mas é “a que a sociedade apresenta” atualmente. 

 Diante de todas essas ponderações, poderíamos ser questionados sobre se a 

leitura das adaptações de clássicos literários para os quadrinhos não recai no que 

Luiz Percival Leme Britto denomina por “pedagogia do gostoso”, que, segundo suas 

concepções, é uma prática de leitura que “favorece tanto o desenvolvimento de uma 

produção editorial de textos ‘facilitados’, colados na oralidade e de reprodução do 

senso comum, como uma aversão à leitura crítica e ao estudo sistemático” (BRITTO, 

2011, p. 86). De fato, se a adaptação em quadrinhos, devido à imagem ser um de 
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seus elementos constitutivos, for utilizada apenas com o fim de ser uma ferramenta 

de acesso ao universo temático dos clássicos, então, realmente, o que se pretende 

com essa produção é “generalizar a ideia espontaneísta de que o que se faz com 

‘prazer’ é mais gostoso e mais fácil de aprender” (BRITTO, 2011, p. 86), o que 

escamoteia “a necessidade de disciplina e de trabalho”, difundindo “a crença de que 

a educação não pode ser chata, tem de ser ‘natural’” (BRITTO, 2011, p. 86). Aliás, 

como será possível verificar, há adaptações quadrinizadas que parecem prestar-se 

apenas a essa finalidade instrumental.  

Portanto, como se nota, não estamos defendendo a ideia da “escola 

juvenilista” que, de acordo com Beatriz Sarlo, “corteja o mundo dos jovens, em vez 

de lhes oferecer a alternativa de conhecer outros mundos” (SARLO, 2005, p. 107). 

Concordamos com a escritora e crítica literária argentina, quando esta afirma que a 

escola não tem de “aceitar, de imediato, que os outros, os jovens, possam não se 

interessar jamais por aquilo que acontece fora do circuito da MTV” (SARLO, 2005, p. 

108), podendo se entender por “aquilo”, dentro do contexto deste nosso trabalho, a 

leitura do cânone literário pelo público adolescente.  

Todorov introduz uma questão importantíssima sobre o ensino da literatura 

canônica: “Na escola, não aprendemos acerca do que falam as obras, mas sim do 

que falam os críticos” (TODOROV, 2012, p. 27). Ao lado dessa questão crucial 

mencionada pelo pesquisador, o ensino de literatura, sobretudo, da canônica, 

conforme já apontamos, ainda continua privilegiando a história literária, e não a 

leitura das obras que a constituem. Acerca da aplicação dessa perspectiva no 

estudo da literatura, Todorov avança em suas reflexões, fazendo a seguinte 

afirmação: 

 
É verdade que o sentido da obra não se resume ao juízo puramente 
subjetivo do aluno, mas diz respeito a um trabalho de conhecimento. 
Portanto, para trilhar esse caminho, pode ser útil ao aluno aprender os fatos 
da história literária ou alguns princípios resultantes da análise estrutural. 
Entretanto, em nenhum caso o estudo desses meios de acesso pode 
substituir o sentido da obra, que é o seu fim (TODOROV, 2012, p. 31, grifo 
do autor). 

 

Assim como Luiz Percival Britto defende a leitura crítica – a leitura em seu 

sentido mais amplo, e não apenas a leitura literária – como um “estudo sistemático” 

que requer “a necessidade de disciplina e trabalho”, o estudioso tcheco não 

prescinde da ideia de que tal estudo seja levado a cabo pelo leitor quando da leitura 
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de um texto literário. De acordo com suas próprias colocações, “o sentido da obra 

não se resume ao juízo puramente subjetivo do aluno, mas diz respeito a um 

trabalho de conhecimento”, que requer o estudo de alguns princípios da forma e da 

história literárias. Entretanto, Todorov ressalta que esse estudo sistemático não 

pode “substituir o sentido da obra, que é o seu fim”, do que se poderia deduzir, a 

princípio, que, para se chegar a esse sentido, é indispensável a leitura dessa obra, e 

não a leitura de uma adaptação sua. Ocorre que, se a leitura crítica, na visão do 

referido estudioso, pode ser compreendida como o mergulho do leitor no “sentido da 

obra” – portanto, tanto no seu conteúdo quanto na sua forma –, então a leitura de 

uma adaptação literária para a linguagem dos quadrinhos pode contribuir para que 

um leitor em formação não só conheça, ainda que de modo parcial (já que a 

adaptação é uma obra e o hipotexto é outro), o patrimônio literário, mas, também, a 

diferença entre as linguagens literária7 e quadrinizada, bem como os efeitos de 

sentidos produzidos por cada uma delas.  

Neste ponto de nossas reflexões, é preciso considerar a seguinte pergunta: 

por que usar as adaptações quadrinizadas para fazer o jovem conhecer e usufruir o 

cânone literário, se, para isso, existem as conhecidas e difundidas adaptações 

literárias em prosa? Para responder a essa questão, convém examinar as seguintes 

observações da pesquisadora Maria de Fátima Cruvinel sobre uma prática leitora 

que é parte de um projeto8 desenvolvido com turmas do Ensino Fundamental: 

  

Essa prática, cujo propósito é promover o letramento literário dos jovens 
escolares, mediante a indicação de títulos de obras da tradição em paralelo 
com títulos contemporâneos, visa persuadir o leitor jovem a ler textos 
distanciados de sua época, mas com os quais possa dialogar, por meio da 
apreciação de outros textos pertencentes a linguagens e gêneros mais 
próximos de seu interesse (CRUVINEL, 2012, 17, grifo nosso).  
 

 
 Do fragmento, podemos inferir que, embora o foco dessa prática leitora seja o 

texto literário canônico, na medida em que a leitura das “linguagens e gêneros mais 

                                                           
7 Afirmarmos que as adaptações quadrinizadas podem auxiliar na apropriação pelo jovem leitor da 
linguagem literária, e não da linguagem das obras canônicas, porque, tradicionalmente, usa-se a 
expressão “leitura literária” e “leitor literário” para referir-se à leitura e ao leitor seja de um romance 
contemporâneo, seja de romance clássico que sejam considerados como parte da Grande Literatura. 
Portanto, os termos “leitura literária” e “leitor literário” devem ser compreendidos, no contexto deste 
nosso trabalho, como leitura e leitor dos clássicos literários. 
8 O nome do projeto é “Leitura literária e formação de leitores na escolarização básica”, sendo que as 
turmas do Ensino Fundamental que participaram da referida prática leitora pertencem ao Centro de 
Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (antigo Colégio de Aplicação), da Universidade Federal de 
Goiás (CRUVINEL, 2012, p. 17). 



25 

 

próximos” do interesse dos jovens visa ao acesso desse público a tal texto, sua 

abordagem não é instrumental, portanto facilitadora. Isso pode ser confirmado pelo 

fato de essa prática trabalhar o clássico “em paralelo” com essas outras “linguagens 

e gêneros” – no caso em questão, as adaptações quadrinizadas do cânone9. 

Considerando “o inquestionável poder que a imagem exerce sobre o jovem” 

(CRUVINEL, 2012, p. 18), bem como o fato “de que a leitura do texto escrito pode se 

enriquecer com outras linguagens” (CRUVINEL, 2012, p. 18), o estudo “em paralelo” 

pode proporcionar justamente o que já apontamos anteriormente: a capacidade e a 

necessidade de os leitores em formação não só perceberem que adaptação e texto-

fonte são obras distintas, apesar do diálogo convergente que as relaciona, como, 

também, de distinguirem a linguagem literária da linguagem dos quadrinhos. É este 

o enriquecimento que o estudo “em paralelo” entre adaptações quadrinizadas e 

texto-matriz – diferentemente do estudo entre adaptações literárias em prosa e 

hipotexto – pode oferecer: a comparação entre linguagens diversas, a verbal e a 

verbo-visual.  

Note-se que não estamos defendendo nem tampouco afirmando 

categoricamente que a adaptação quadrinizada fará com que o jovem leitor leia, 

posteriormente, o clássico literário. Aliás, Paulo Ramos faz a seguinte observação 

sobre esse tipo de produção:  

 

No que tange a leitura em si, há pelo menos dois pontos de vista 
levantados, um positivo, outro negativo. O positivo: os quadrinhos podem 
tornar o conteúdo de um romance mais atraente ao aluno. O negativo: tais 
produções tendem a afastar os estudantes da obra original (RAMOS, 2012, 
p. 265). 

 

 Se as adaptações – sejam elas em prosa ou na linguagem dos quadrinhos – 

visam, conforme será possível verificar no Capítulo 2, mais ao conteúdo que à forma 

da obra adaptada, então a adaptação em quadrinhos dos clássicos literários pode 

realmente tornar, devido a seu aspecto imagético, “o conteúdo de um romance mais 

atraente ao aluno”, afastando-o, por conseguinte, da obra original. Contudo, se, na 

escola, houver um trabalho que favoreça o já mencionado estudo “em paralelo”, o 

                                                           
9 No artigo “Shakespeare para adolescentes”, Maria de Fátima Cruvinel descreve uma experiência em 
que a leitura do texto-fonte Romeu e Julieta pelos alunos de um 8º ano do Ensino Fundamental é 
“ampliada por meio da oferta de textos com linguagens e gêneros mais próximos do interesse dos 
jovens, como histórias em quadrinhos e filmes, todos baseados na peça do dramaturgo inglês” 
(CRUVINEL, 2012, p. 15). 
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leitor pode tanto vir a ler o clássico literário por interessar-se por sua estética, que é 

específica e distinta da adaptação, como não lê-lo, justamente por não apreciar esse 

tipo de linguagem. Ligia Cademartori, inclusive, afirma que: 

 

Nem todo mundo tem gosto, sensibilidade, interesse para ser leitor de livros 
literários. Há quem goste de ler livros informativos, livros técnicos ou best-
sellers, mas não se interessa por literatura. E há também quem nunca vá ler 
coisa alguma, simplesmente porque não gosta (CADEMARTORI, 2009, p. 
91). 

 

Mas para gostar ou não gostar de qualquer tipo de leitura e até mesmo 

decidir-se por não ler “coisa alguma”, acreditamos ser preciso travar um 

conhecimento com o desconhecido. E é a escola que pode e deve proporcionar a 

seus jovens leitores a leitura crítica, ou mais especificamente, essa capacidade e 

necessidade de conscientização leitora. 

 

 

1.2. O necessário diálogo entre literatura e outras linguagens  
 

 

 

(Will Leite) 
 

 

 

Pelo que estamos discutindo até o momento, podemos afirmar que tratar a 

questão da leitura, na atual conjuntura sociocultural contemporânea, é pensar na 

decodificação e na inferência de sentidos a partir de textos não apenas verbais, mas 

também não verbais e híbridos. Disso, decorrem mudanças nas práticas de leitura, 

tanto que, segundo a professora Norma Sandra de Almeida Ferreira, da Unicamp: 
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Aquele modo de ler [...] mais linear, uma página após a outra, como prática 
silenciosa, absorta e individual, a exigir um tempo e um fôlego maior do 
leitor, como é o modelo de leitura da literatura, parece não ter a mesma 
força que já teve nos séculos XIX e XX. Os leitores de hoje parecem mais 
envolvidos com leituras rápidas, fragmentadas, simultâneas, em suportes 
diversos, que não só o impresso. Também muitos leitores de hoje estão 
envolvidos com uma literatura que ganha força na mídia, que migra para 
outras linguagens (televisão, cinema, resenhas na internet) e que é 
altamente selecionadora do que se lê, de como se lê (por partes), do que se 
quer ler (ANL, s/d). 
  
 

A referida pesquisadora distingue dois modos de leitura, cada um dos quais 

ancorados em um determinado tempo: um modo mais lento, silencioso, individual e 

linear, “como é o modelo de leitura de literatura” (a da literatura canônica), cuja 

“força” ocorreu, mais especificamente, “nos séculos XIX e XX”; e outro modo mais 

rápido, simultâneo, fragmentado, características, por exemplo, de uma literatura 

contemporânea “que migra para outras linguagens”. Ao tratar do primeiro modo de 

leitura, Norma Ferreira não afirma que tal prática tenha desaparecido, mas que 

“parece não ter a mesma força” que teve nos dois séculos passados. Tais 

considerações são bastante parecidas com as que Lucia Santaella traçou em 

Navegar no ciberespaço: o perfil cognitivo do leitor imersivo, obra em que a autora 

distingue três tipos principais de leitores: o contemplativo, o movente e o imersivo.  

O primeiro tipo, que perdura hegemonicamente até meados do século XIX 

(SANTAELLA, 2004, p. 19), é “aquele que tem diante de si objetos e signos 

duráveis, imóveis, localizáveis, manuseáveis: livros, pinturas, gravuras, mapas, 

partituras. [...] Uma vez que estão localizados no espaço e duram no tempo, esses 

signos podem ser contínua e repetidamente revisitados” (SANTAELLA, 2004, p. 24). 

Se, pois, o livro, objeto tipicamente representativo do leitor contemplativo, pode ser 

“continuamente revisitado”, então esse objeto, assim como um quadro, “exigem do 

leitor a lentidão de uma dedicação em que o tempo não conta” (SANTAELLA, 2004, 

p. 24, grifo nosso). 

Já o leitor movente, “filho da Revolução Industrial” (SANTAELLA, 2004, p. 19) 

e, por conseguinte, do “advento do jornal e das multidões nos centros urbanos 

habitados de signos” (SANTAELLA, 2004, p. 29), é “o leitor fugaz, novidadeiro, de 

memória curta, mas ágil. Um leitor que precisa esquecer, pelo excesso de 

fragmentos, e na falta do tempo para retê-los” (SANTAELLA, 2004, p. 29, grifos 

nossos). De acordo com Santaella, a importância desse segundo tipo de leitor reside 

em que suas características descentralizadas, flutuantes em relação à leitura, 
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auxiliam-nos a melhor compreender o perfil cognitivo do leitor imersivo, que é 

“obrigatoriamente mais livre na medida em que, sem a liberdade de escolha entre 

nexos e sem a iniciativa de busca de direções e rotas, a leitura imersiva não se 

realiza” (SANTAELLA, 2004, p. 33). Ainda sobre esse “tipo radicalmente novo de 

leitor que está se delineando nos processos de navegação no ciberespaço” 

(SANTAELLA, 2004, p. 31), não se trata mais de: 

 

[...] um leitor contemplativo que segue as sequências de um texto, virando 
páginas, manuseando volumes, percorrendo com passos lentos a biblioteca, 
mas um leitor em estado de prontidão, conectando-se entre nós e nexos, 
num roteiro multilinear, multissequencial e labiríntico que ele próprio ajudou 
a construir ao interagir com os nós entre palavras, imagens, documentação, 
músicas, vídeo, etc (SANTAELLA, 2004, p. 33, grifos nossos). 

 

 Importa ressaltar que, apesar de traçar um percurso histórico-linear com o fim 

de propor a categorização de leitores em três tipos básicos, Santaella deixa claro 

que a existência de um tipo não exclui a do outro, ou seja, o que há “é uma 

convivência e reciprocidade entre os três tipos de leitores, embora cada tipo 

continue, de fato, sendo irredutível ao outro, exigindo, aliás, habilidades perceptivas, 

sensório-motoras e cognitivas distintas” (SANTAELLA, 2004, p. 19-20). 

 Estar conscientes das características de cada um desses tipos de leitorado, 

bem como da sua convivência e reciprocidade, auxilia-nos a entender o porquê da 

dificuldade de muitos leitores em formação em enfrentar a estética dos clássicos 

literários. Além do que já comentamos sobre o ensino de literatura focado na história 

literária ser um dos principais desmotivadores da efetiva leitura do cânone por parte 

dos jovens alunos, não podemos desconsiderar que essa mudança processada nas 

habilidades perceptivas, sensório-motoras e cognitivas dos leitores também contribui 

para que os clássicos sejam cada vez menos lidos, na medida em que sua leitura 

requer uma certa lentidão, uma prática de ida e volta ao texto. Como afirma Ana 

Maria Machado acerca da leitura literária: 

 

[...] a noção de tempo dominante hoje em dia entra em tensão com a 
qualidade de tempo exigida pela leitura e a dificulta. Os meios eletrônicos 
acostumaram as pessoas a um acúmulo de dados, colateral e plano, 
estendendo-se sempre para adiante como numa colagem, mas sem 
profundidade vertical (MACHADO, 2004, p. 25). 

 

Concordamos totalmente com a escritora e crítica literária, quando ela afirma 

haver uma tensão entre “a noção de tempo dominante hoje em dia” – pautada pela 
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rapidez – e a “qualidade de tempo exigida pela leitura” – a lentidão. De fato, a leitura 

literária e, especificamente, a leitura dos clássicos exige do leitor a calma e o vagar 

que os meios eletrônicos, em um primeiro momento, não requerem. No entanto, 

discordamos, parcialmente, da escritora, quando ela afirma que as informações 

obtidas por tais meios resultam mais em um “acúmulo de dados” do que em 

“profundidade vertical”. Segundo já defendemos, neste capítulo, a partir das 

reflexões de Adilson Citelli, os alunos reconfiguram os sentidos dos discursos não 

apenas a partir da fala do professor, mas, também, das várias mensagens com que 

se deparam fora do ambiente escolar. Obviamente que nem sempre essa 

reconfiguração de sentido ocorre de forma profundamente verticalizada – seja, aliás, 

vendo um programa na televisão, seja lendo Machado de Assis –, o que evidencia a 

importância de a escola desenvolver práticas leitoras que propiciem esse 

aprofundamento. 

De qualquer forma, o que não podemos desconsiderar é o fato de que essas 

mudanças nos processos de leitura por nós elencadas parecem estar sendo 

processadas no interior do que Jesús Martín-Barbero nomeia por “culturas 

eletrônicas audiovisuais”, cuja identidade, apesar de mais precária que a das 

culturas letradas, é mais flexível, pois permite amalgamar elementos provenientes 

de mundos culturais diversos, trespassados de descontinuidades (MARTÍN-

BARBERO, 1999, p. 26). O estudioso continua suas reflexões, afirmando que o 

“ecossistema comunicativo” proveniente dessa cultura eletrônica audiovisual 

constitui um meio educacional difuso e descentralizado: difuso porque, como já foi 

dito, concatena uma diversidade de linguagens, e descentralizado porque a escola e 

o livro já não são mais o principal centro irradiador dos saberes que circulam na 

sociedade contemporânea (MARTÍN-BARBERO, 1999, p. 27). 

Aliás, como consequência dessa diversidade de linguagens e da 

descentralização do livro na aquisição de conhecimento, concordamos com 

Armando Petrucci que “a leitura não é mais o principal instrumento de aculturação à 

disposição do homem contemporâneo; ela perdeu seu lugar na cultura de massa 

para a televisão, cuja difusão foi extremamente rápida e generalizada nos últimos 

trinta anos” (PETRUCCI, 2002, p. 219). Mas é preciso esclarecer a que tipo de 

leitura este autor se refere: àquela leitura linear, lenta, portanto, à leitura executada 

pelo leitor contemplativo, à leitura associada ao livro e, por extensão, diríamos, à 

leitura dos clássicos literários, que também requer esse vagar. Ao abordar a questão 
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das mudanças que as práticas de leitura vêm sofrendo ao longo dos anos devido à 

influência da cultura de massa, Petrucci afirma que:  

 

A prática do zapping10 e a “longa duração” das telenovelas forjaram [...] 
leitores potenciais que não somente não possuem um cânone e uma 
“ordem de leitura”, mas que nem mesmo adquiriram o respeito, que era 
tradicional no leitor de escrita, pela ordem do texto, que tem começo e fim e 
portanto precisa ser lido segundo uma exata sequência estabelecida por 
outrem (PETRUCCI, 2002, p. 220). 

 

A essa maneira de ler que dessacraliza a leitura entendida no seu sentido 

tradicional, linear e progressivo, bem como a leitura literária, sobretudo a clássica, o 

autor afirma que alguns estudiosos a definem como “pós-moderna”, ou mais 

especificamente, uma “leitura anárquica”11 (PETRUCCI, 2002, p. 218).  

A atual configuração do mundo contemporâneo, “tendo em vista os 

cruzamentos multissígnicos nele ensejados” (CITELLI, 2000, p. 146), exige uma 

ampliação do conceito de leitura, não sendo, pois, mais possível concebê-la “como 

sendo exclusivamente a leitura de letras do código alfabético cujo protótipo está na 

leitura de livros, a saber, leitura linear, de sequências fixas, com princípio e fim 

determinados e clara noção de unidades das partes em relação ao todo” 

(SANTAELLA, 2004, p. 174). Todavia, as novas formas de adquirir conhecimento 

para além dos livros não nos permitem relegar, a um segundo plano, o 

desenvolvimento da leitura e interpretação de textos escritos – dentre os quais, os 

textos do cânone literário –, muito menos os que circulam por meio dos livros, pois 

estar inserido no mundo da escrita é “pertencer ao mundo daqueles que detêm o 

poder das ideias legitimadas, da circulação e da divulgação do conhecimento 

considerado científico, considerado patrimônio da sociedade” (ANL, s/d). Paulo 

Freire afirma, inclusive, que “nas culturas letradas, não se pode estudar, buscar 

conhecer, apreender a substantividade do objeto, reconhecer criticamente a razão 

de ser do objeto, sem ler e sem escrever” (FREIRE, 2015, p. 68). O que a escola 

                                                           
10 O zapping diz respeito à prática de o telespectador mudar, rápido e constantemente, o canal do 
televisor, sem, portanto, ater-se ao que vê. Em artigo escrito para a Revista Cult – “Modos de pensar 
a televisão” –, Arlindo Machado afirma que “na televisão, a recepção tende a ser cada vez mais 
fragmentada e heterogênea, em decorrência do efeito zapping, ou seja, do embaralhamento de todos 
os canais com o controle remoto. Com a ameaça permanente desse dispositivo, já não se contam 
mais histórias completas, esfacelam-se as distinções de gênero e formato, não mais sobra sequer a 
distinção ontológica entre realidade e ficção” (MACHADO, s/d). 
11 Na ocasião em que fez essas declarações, Armando Petrucci afirmou que a leitura anárquica “até 
agora resulta evidente [...] nas áreas culturalmente mais adiantadas (Estados Unidos e Europa)” 
(PETRUCCI, 2002, p. 218). 
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deve fazer, portanto, é estabelecer um diálogo produtivo entre a cultura letrada e a 

cultura eletrônica audiovisual. 

Neste sentido, convém retomarmos a epígrafe que inicia este subtítulo: nela, 

vemos que Pedrinho, “o jovem crítico de literatura”, rechaça o livro que tem em 

mãos, por este não conter “nenhum desenho”. Implícitas a essas informações estão, 

por um lado, discursos, como “os jovens não leem”, “os jovens têm preguiça de ler” e 

“os jovens preferem o cinema, a televisão e os quadrinhos a ler um livro”. Mas, se os 

jovens não gostam de ler, o que explica o “sucesso arrasador de best-sellers como 

os da série Harry Potter [...]; Crônicas de Nárnia; [...] O Senhor dos anéis” 

(CADEMARTORI, 2009, p. 62)? “A série de J. K. Rowling, de modo especial, testou 

o fôlego de leitura dos leitores jovens, comprovando que eles não têm preguiça de 

ler volumes espessos, quando a trama é atraente e tecida com imaginação 

exuberante”12 (CADEMARTORI, 2009, p. 62). E, dessa constatação, adviria um 

outro discurso: “Mas os jovens não leem livros de qualidade”, o que deve ser 

entendido como “Os jovens não leem os clássicos literários”. De fato, não só os 

jovens, mas também os adultos, sejam eles homens ou mulheres, preferem outras 

modalidades de leitura à dos textos canônicos, questão examinada por Márcia Abreu 

a partir da pesquisa “Retrato da leitura no Brasil”, realizada entre 10 de dezembro de 

2000 e 25 de janeiro de 2001: 

 

[...] Os dados da pesquisa forçam uma reflexão sobre a concepção corrente 
de leitura e de livro. Ficou claro que a literatura não ocupa os primeiros 
lugares na preferência dos leitores. Homens e mulheres voltam-se para os 
livros religiosos e para os livros técnicos e profissionais. Se pensarmos em 
uma leitura de lazer, os mais procurados são os quadrinhos. Quando as 
mulheres dizem que gostam de ler poesias, romances e histórias de amor e 
homens dizem que gostam de poesia e de aventura é bem provável que 
não estejam pensando nos clássicos da literatura erudita. Basta ver as listas 
dos best sellers para saber de que romances, histórias de amor e de 
aventura eles estão falando (ABREU, s/d, grifos nossos). 
 
 

É preciso ressaltarmos, uma vez mais, que, aos termos trazido as reflexões 

anteriores para este trabalho, não estamos defendendo a ideia de que a literatura 

erudita, e no caso deste estudo, os clássicos literários, deixem de ser estudados na 

escola. Concordamos com a afirmação de Magda Soares de que, 
                                                           
12 A autora desta dissertação que, atualmente, está exercendo o cargo de POSL na EMEF Pres. Nilo 
Peçanha, da SME-SP, vem verificando, na prática, o fascínio exercido pelos best sellers, 
independentemente de eles serem ou não “volumes espessos”. Como o acervo da escola possui 
poucos títulos desse tipo de produção, a professora precisou organizar, por meio de sorteio, uma lista 
em que constam os primeiros e os últimos alunos a lerem essas obras. 
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“independentemente de sua possibilidade de constituir entretenimento, aqueles 

livros chamados ‘clássicos’ sejam objeto de uma das regras do jogo de escolhas 

para crianças e jovens – leituras necessárias” (SOARES, 2009, p. 27); e, ainda 

segundo a visão da autora, necessárias mais por “razões [...] existenciais e culturais 

que propriamente literárias” (SOARES, 2009, p. 28). Além disso, também 

partilhamos do seguinte questionamento de Roxane Rojo, tecido justamente a partir 

do ponto de vista de Márcia Abreu sobre a valorização da produção literária erudita 

em detrimento de outras práticas de leitura: “Não fará mesmo nenhuma diferença 

transitar com facilidade pela produção intelectual de ponta e ler com reverência 

dogmática textos religiosos?” (ROJO, 2009, p. 50). Sem dúvida, acreditamos que a 

literatura “de ponta”, dentre os quais os clássicos literários, pode fazer a diferença no 

desenvolvimento do potencial crítico de nossos jovens leitores. Sabemos, entretanto, 

que o fôlego que a maioria desses leitores tem para ler tal produção não é o mesmo 

por eles despendido para a leitura dos best sellers e de outros produtos de massa 

da cultura letrada, tais como os quadrinhos. Outro motivo para essa quase não 

leitura do cânone, a despeito dos já elencados por nós até o momento – ensino 

equivocado na história literária, a fluidez e a fragmentação típicas do leitor imersivo 

do século XXI –, é a diferença de estética entre a leitura de entretenimento e o texto 

literário canônico. Aliás, essa questão da dificuldade do jovem leitor acessar a 

estética dos clássicos será tratada, com maior rigor, mais adiante. 

Outro fator que pode explicar, considerando o contexto brasileiro, o 

envolvimento dos jovens com a cultura audiovisual e o consequente descentramento 

da leitura do texto escrito diz respeito à marginalização histórica a que grande parte 

do alunado foi relegada antes da universalização do ensino básico13. Apesar de, ao 

menos em teoria, todas as crianças e adolescentes terem, assegurado atualmente, o 

direito ao ensino básico, esse fato histórico de alijamento reflete nos ainda altos 

índices de anafalbetismo funcional14 e, por conseguinte, nos insucessos das práticas 

                                                           
13 Segundo informações do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, os dados mais 
recentes da universalização do ensino básico no Brasil referem-se “ao 4º Relatório Nacional de 
Acompanhamento dos ODM, de 2010, com estatísticas de 2008: 94,9% das crianças e jovens entre 7 
e 14 anos estão matriculados no ensino fundamental. Nas cidades, o percentual chega a 95,1%. O 
objetivo de universalizar o ensino básico de meninas e meninos foi praticamente alcançado, mas as 
taxas de frequência ainda são mais baixas entre os mais pobres e as crianças das regiões Norte e 
Nordeste” (PNUD, s/d). 
14 O Indicador de Alfabetismo Funcional (INAF), criado 2001, pelo Instituto Paulo Montenegro em 
parceria com a ONG Ação Educativa, tem, por finalidade, quantificar as habilidades e práticas de 
leitura, escrita e matemática dos(as) brasileiros(as) entre 15 e 64 anos de idade. Sobre os resultados 
do último INAF (2011-2012), o próprio instituto faz a seguinte observação: “Os resultados mostram 
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de letramento, dentre os quais o letramento literário. Dessas questões, surge a 

seguinte pergunta: Será que jovens leitores, com precária bagagem de alfabetização 

e letramento, bem como com um histórico sócio-cultural-econômico desfavorável, 

conseguem ler, autonomamente, um clássico literário? Para respondê-la, convém 

recorrer a fatos significativos da história cultural não só brasileira, como, também, 

latino-americana. Comecemos pelo âmbito nacional: 

 

[...] as gerações mais jovens têm maior convivência com práticas de usos 
efetivos da leitura e da escrita do que as gerações mais antigas, o que 
torna, consequentemente, a relação que estabelecem com o mundo da 
cultura escrita marcada por uma maior intimidade e naturalidade. Mesmo 
assim, trata-se de uma intimidade recém-conquistada, na medida em que, 
no Brasil, a inscrição, no mundo da escrita, por várias gerações, mesmo 
entre as elites, é um fenômeno raro: somente no final do século XIX a 
escola passou a ser considerada o principal espaço educativo e a oralidade, 
até esse momento, mesmo na escola, era vista como a principal via de 
acesso ao saber (GALVÃO, 2004, p. 134). 

 
 
 O que é possível deduzir das colocações anteriores é que a recém-

conquistada intimidade do alunado brasileiro em relação à escrita e à leitura também 

é um fator que pode influenciar na não leitura, pelos jovens – sobretudo entre os 

jovens de condições socioeconômicas desprivilegiadas –, do cânone literário. 

Acreditamos, ainda, que essa recém-intimidade com a cultura letrada explica a forte 

ligação dos jovens leitores com o mundo oral e imagético. Portanto, ao menos no 

caso da realidade brasileira, não é apenas a leitura anárquica e o fato de tais jovens 

pertencerem ao universo das culturas eletrônicas audiovisuais que podem explicar o 

motivo de muitos não se interessarem pela lenta leitura dos clássicos literários. 

Sobre essa questão, aliás, importam as reflexões de Marisa Lajolo, que afirma que a 

leitura não é uma prática profundamente incorporada pelos brasileiros como é o de 

assistir à telenovela: 

 

[...] por razões que vêm desde o modo pelo qual nós fomos colonizados e 
não tivemos imprensa, etc. Então qualquer esforço no sentido de 
desenvolver a leitura tem que levar em conta este nosso passado ágrafo, 
este passado sem leitura, sem livros e enquanto não se levar em conta isso, 
enquanto não se incorporar ao estudo de literatura, por exemplo, a 
compreensão do lugar social da literatura, do lugar social da literatura no 
Brasil você não afeta o comportamento manifesto dos professores, 

                                                                                                                                                                                     

que durante os últimos 10 anos houve uma redução do analfabetismo absoluto e da alfabetização 
rudimentar e um incremento do nível básico de habilidades de leitura, escrita e matemática. No 
entanto, a proporção dos que atingem um nível pleno de habilidades manteve-se praticamente 
inalterada, em torno de 25%” (INSTITUTO PAULO MONTENEGRO, s/d).  
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consequentemente você não afeta o comportamento dos alunos (LINHA 
D’ÁGUA, 1997, p.19). 

 

Quanto à realidade latino-americana, na qual a realidade nacional está 

inserida, Citelli faz as seguintes afirmações: 

 

Forjados na dinâmica da expansão colonial e vivendo o estatuto da 
periferia, muitos países latino-americanos apresentaram uma 
particularidade quanto à sua história cultural: passaram rapidamente do 
plano discursivo-verbal para o dos meios audiovisuais. O livro, a escrita, a 
alfabetização – no sentido estrito do letramento – como sinônimos de todo 
“saber” e traço distintivo nas relações sociais não tiveram tempo de 
assentar-se e democratizar-se antes da entrada massiva das tecnologias 
das imagens e da retransmissão sonora. Nesse atalho, os meios de 
comunicação ganharam força, evidência, importância e se tornaram, em 
muitas regiões do continente, fontes quase exclusivas da informação e da 
expressão do que passou a ser dado como pretenso padrão “comum” de 
cultura (CITELLI, 2000, p. 148). 

 

 Pelo que é possível verificar, o precário acesso à cultura letrada a que a 

maioria dos latino-americanos foi relegada explica o consequente fortalecimento da 

imagem e da oralidade, proporcionados, sobremaneira, pelos meios de 

comunicação. Edgar Morin, inclusive, afirma que, se nos “países ocidentais, o 

alfabetismo foi difundido antes da cultura audiovisual”, no “Terceiro Mundo, o 

processo é, com frequência, invertido. A cultura audiovisual se propaga por imensas 

zonas ainda analfabetas” (MORIN, 2011, p. 157). Pensando no cânone literário, 

podemos deduzir que sua leitura por uma grande parcela de jovens que, como 

vimos, ainda sofrem das históricas condições de marginalização dos processos 

educativos, pode ocorrer de forma igualmente precária, caso a escola não 

desenvolva práticas de letramento de modo a lhes torná-la mais acessível. Se, como 

afirmou Magda Soares, “quase sempre, nos países em desenvolvimento, [...] os 

alunos das classes trabalhadoras são sub-escolarizados e sub-letrados em 

comparação com os alunos das classes altas” (SOARES, 2001, p. 87-88), então 

acreditamos ser as adaptações literárias dos clássicos para a linguagem dos 

quadrinhos uma dentre outras formas possíveis de aproximá-los da tradição 

representada pelo cânone literário. Como diriam os integrados, “a execrada cultura 

de massa de maneira alguma tomou o lugar de uma fantasmática cultura superior; 

simplesmente se difundiu junto a massas enormes que, tempos atrás, não tinham 

acesso aos bens de cultura” (ECO, 2008, p. 44).  
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Assim sendo, as adaptações dos clássicos literários, sejam elas em prosa 

sejam elas em quadrinhos, produzidas para atingir um vasto público leitor em 

formação, não substitui a obra original a partir da qual ela surgiu. Mesmo que o leitor 

não a leia futuramente, seu universo temático foi acessado, o que não significa 

concordar com a ideia de que a escola deva deixar de lado o estudo dessas obras 

originais. Sobre o que denomina como cultura ilustrada, Edgar Morin faz a seguinte 

afirmação: “[...] o culto da originalidade e da unicidade [...] permite a uma elite 

restrita apropriar-se dos objetos originais e frequentar os artistas” (MORIN, 2009, p. 

82, grifos nossos). O que a escola não pode, portanto, é apegar-se a esse “culto”, 

sendo, pois, importante, a realização de um trabalho em que as adaptações sejam 

usufruídas e analisadas em paralelo com o texto literário a partir do qual foram 

produzidas. 

Esse nosso posicionamento vai de encontro à visão que o crítico literário 

Antonio Candido tem dos meios de comunicação de massa no âmbito da cultura 

latino-americana: 

 

[...] na maioria dos nossos países há grandes massas ainda fora do alcance 
da literatura erudita, mergulhando numa etapa folclórica de comunicação 
oral. Quando alfabetizadas e absorvidas pelo processo de urbanização, 
passam para o domínio do rádio, da televisão, da história em quadrinhos, 
constituindo a base de uma cultura de massa. Daí a alfabetização não 
aumentar proporcionalmente o número de leitores da literatura, como a 
concebemos aqui; mas atirar os alfabetizados, junto com os analfabetos, 
diretamente da fase folclórica para essa espécie de folclore urbano que é a 
cultura massificada (CANDIDO, 1972, p. 346). 

 

 Candido, nesse excerto, relaciona a estagnação da leitura de literatura erudita 

em território latino-americano ao amplo acesso de sua população aos meios de 

comunicação, o que, segundo sua perspectiva, acaba por contribuir para sua 

alienação. Esse posicionamento do crítico, embora fundamentado, carrega o 

fatalismo da visão frankfurtiana, que encara a mediatização das informações pela 

Indústria Cultural como instrumento de inquestionável dominação das mentes. Sem 

dúvida que os meios de comunicação podem ser um instrumento de dominação. A 

propósito, Anamaria Fadul afirma que “A dominação já existe na sociedade, mas 

eles [,os meios de comunicação,] são realmente um esforço e um impulso muito 

grandes” nesse processo (FADUL, s/d, p. 59). No entanto, a mesma autora também 

aponta para dois importantes aspectos que não podem ser desprezados no atual 

cenário da educação: a) “buscar compreender a cultura e a educação brasileiras, 
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sem passar pela Indústria Cultural, é cometer um grande equívoco” (FADUL, s/d, p. 

58); b) os meios de comunicação de massa “não são os únicos inimigos das classes 

trabalhadoras e da sociedade brasileira. Eles reforçam uma dominação que começa 

na fábrica, no escritório, na Escola, na família, na Universidade” (FADUL, s/d, p. 58-

59). Assim sendo, professores e alunos, como interlocutores desses meios de 

comunicação, precisam decifrá-los a fim de colocá-los a serviço de uma outra 

educação (FADUL, s/d, p. 59). Roxane Rojo, inclusive, mesmo reconhecendo a 

padronização, a monofonia, a homogeneidade e a pasteurização da cultura de 

massa (ROJO, 2009, p. 112), defende a decifração dos produtos dessa cultura, 

sendo, pois, importante tornar uma realidade: 

 

[...] as maneiras de incrementar, na escola e fora dela, os letramentos 
críticos, capazes de lidar com os textos e discursos naturalizados, 
neutralizados, de maneira a perceber seus valores, suas intenções, suas 
estratégias, seus efeitos de sentido. Assim, o texto já não pode mais ser 
visto fora da abrangência dos discursos, das ideologias e das significações, 
como tanto a escola quanto as teorias se habituaram a fazer (ROJO, 2009, 
p. 112). 

 

E para construirmos uma “outra educação”, tendo em conta o trabalho 

pedagógico a ser desenvolvimento quanto à leitura – e, mais especificamente, 

quanto à leitura literária dos clássicos e à leitura dos quadrinhos –, apostamos na 

relação dialógica crítica que se pode estabelecer entre a escola e os meios de 

comunicação: “[...] o estreitamento do diálogo da instituição escolar com os meios de 

comunicação deve ocorrer numa cifra tensa que não coloque no lugar dos 

necessários procedimentos analíticos a pura incorporação acrítica das formas, 

conceitos e valores” (CITELLI, 2000, p. 144, grifos nossos). Portanto, pensar 

criticamente a relação dialógica entre uma obra canônica e sua adaptação para os 

quadrinhos não é utilizar este último tipo de produção como mera ponte de acesso 

ao texto literário; pensar criticamente tal diálogo é justamente partir de 

questionamento, tais, como: a) Qualquer adaptação quadrinizada auxilia, de fato, o 

jovem leitor a aproximar-se do clássico literário a partir do qual ela foi produzida?; b) 

Caso auxilie, como é possível fazer tal aproximação?; c) Caso não auxilie, ainda 

assim é possível estabelecer, na escola, um diálogo entre ambas as produções, 

visando essa aproximação ou deve-se descartar tal diálogo?; d) Em que medida as 

adaptações podem auxiliar no letramento literário, isto é, como elas podem fazer o 

leitor diferenciar e apreciar linguagens estéticas tão distintas umas das outras?  
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Enfim, o fato é que, como afirma Cruvinel, “Em tempos de evidente e bem-

vinda reorganização sociocultural, não há como os diversos campos do saber 

deixarem de redimensionar a forma de ver e compreender o mundo, contrapondo-

se, em certa medida, à tradicional perspectiva pela qual fomos formados” 

(CRUVINEL, 2012, p. 16). E, como já apontamos, redimensionar, na visão da 

pesquisadora, é partir da premissa de que a leitura do texto escrito pode se 

enriquecer com outras linguagens. É, pois, sob esse enfoque dialógico crítico, ou 

melhor, é ao considerar que o papel da escola, na contemporaneidade, é o de 

“estabelecer a relação, a permeabilidade entre as culturas e letramentos 

locais/globais dos alunos e a cultura valorizada que nela circula ou pode vir a 

circular” (ROJO, 2009, p. 52), que desejamos encontrar as respostas para tais 

questões.  
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2. ADAPTAÇÃO LITERÁRIA: 
UM PERCURSO DA PROSA AOS QUADRINHOS 

 
 

 
2.1. As adaptações escolares em prosa de clássicos literários  
 
 

Uma das questões em debate nestes últimos tempos 
é a validade ou não das adaptações literárias para as 

crianças ou adolescentes. As opiniões se dividem: 
uns são contra essa adaptação, fundamentados no 
fato de que a obra literária é um todo indispensável, 
resulta do amálgama conteúdo-forma, que não pode 

ser decomposto em seus elementos constituintes 
(conteúdo para um lado, forma para o outro), sob 

pena de perderem a sua verdade ou autenticidade de 
criação literária; outros são a favor, fundamentados 

no fato de que certas obras literárias atingem tal grau 
de verdade humana, que ultrapassam sua natureza 
literária e se transformam em matéria mítica (a que 

conserva sua força e valor em todas as formas 
linguísticas ou outras formas que a traduzam). 

 
(Nelly Novaes Coelho) 

 

 

Logo no início de sua obra Uma teoria da adaptação – mais especificamente 

na primeira página do prefácio de seu livro –, Linda Hutcheon afirma que “seja na 

forma de um jogo de videogame ou de um musical, qualquer adaptação está fadada 

a ser considerada menor e subsidiária, jamais tão boa quanto o ‘original’” 

(HUTCHEON, 2011, p. 11). Ao afirmar “qualquer adaptação”, Hutcheon permite-nos 

deduzir que não são apenas as adaptações literárias em prosa para crianças e 

adolescentes que padecem do status de inferioridade em relação ao hipotexto a 

partir do qual foram produzidas. Sendo a referida obra uma reflexão acerca da 

adaptação compreendida como um processo pelo qual as histórias são “recontadas 

de diferentes maneiras, através de novos materiais e diversos espaços culturais” 

(HUTCHEON, 2011, p. 59), então também podemos inferir que os vários exemplos 

de adaptações comentados pela autora canadense ao longo de seu livro – como, 

por exemplo, a transposição15 da animação computadorizada Toy story 2 para o 

                                                           
15 Irina Rajewski considera a “transposição midiática (por exemplo, as adaptações cinematográficas e 
romantizações)” no sentido mais restrito: “aqui a qualidade intermediática tem a ver com o modo de 
criação de um produto, isto é, com a transformação de um determinado produto de mídia (um texto, 
um filme etc) ou de um substrato em outra mídia. Essa categoria é uma concepção de 
intermidialidade “genética”, voltada para a produção; o texto ou o filme “originais” são a “fonte” do 
novo produto de mídia, cuja formação é baseada num processo de transformação específico da mídia 
e obrigatoriamente intermidiático” (RAJEWSKY, 2012, p. 24). Assim, neste trabalho, o termo 
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PlayStation (HUTCHEON, 2011, p. 83) – são enquadrados na categoria obras de 

“segunda classe” (HUTCHEON, 2011, p. 235). 

Limitando-nos ao universo das adaptações – ou melhor, comparando uma 

adaptação com outra – e considerando tão-somente as transposições de obras 

literárias para outras mídias, é ainda possível deduzir das ponderações de Hutcheon  

que há adaptações de “terceira classe”: “parece que adaptar Romeu e Julieta para 

uma forma de arte elevada, como a ópera ou o balé, é algo mais ou menos 

aceitável, ao passo que adaptar a peça para um filme [...] não o é” (HUTCHEON, 

2011, p. 23). Se, no exemplo mencionado, a adaptação de Shakespeare para a 

sintaxe das películas seria considerada uma transposição de “terceira classe”, 

disseminando aquilo que a linguagem tradicional crítica à adaptação fílmica de 

romances encara como um desserviço à literatura (STAM, 2008, p. 19-20), é de se 

pressupor que as adaptações literárias para crianças e adolescentes, às quais se 

referiu Nelly Novaes Coelho em 1996, seriam consideradas obras de “quarta classe” 

(ou de “quinta categoria”, uma vez que não se utiliza a expressão “quarta classe” 

para se estabelecer um juízo de valor no interior de uma hierarquia).  

Acreditamos que esse possível maior repúdio a tais adaptações se 

fundamente na função pedagógica de que elas se revestem, afinal, trata-se de um 

“tipo de tradução do texto original; insere-se naquilo que podemos chamar de 

literatura escolar” (FEIJÓ, 2005, p. 453). Contudo, esse valor pedagógico não está 

relacionado a seu objetivo de “manter viva e bem ativa certa tradição considerada de 

valor” (FEIJÓ, 2010, p. 43). Aliás, esta também pode ser uma das finalidades das 

adaptações fílmicas que transpõem para sua linguagem o discurso literário: “[...] 

Importa ressaltar que é comum as adaptações literárias possuírem um valor 

pedagógico, ou seja, elas ensinam a uma nação (por meio do cinema) quais são 

seus clássicos, qual é sua herança literária”16 (HAYWARD, 2000, p. 4). Se essas 

adaptações perpetuam a tradição literária de uma geração a outra, este não parece, 

pois, ser o motivo que sustenta a rejeição a esse tipo de diálogo intertextual. 

Portanto, a “pedagogização” das adaptações literárias infanto-juvenis a que estamos 

                                                                                                                                                                                     

“transposição” está sendo usado para referir-se ao processo de criação, sendo a adaptação o produto 
resultante desse processo. 
16 Nossa tradução livre para: “[...] it is noteworthy that literary adaptations have consistently been seen 
to have pedagogical value, that is, teaching a nation (through cinema) about its classics, its literary 
heritage” (HAYWARD, 2000, p. 4). 
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nos referindo concerne à ideia de “um texto novo – uma nova narrativa – com 

linguagem acessível ao perfil do aluno” (FEIJÓ, 2010, p. 45).  

Ocorre que, muitas vezes, essas transposições não são encaradas como um 

acesso, mas, sim, como um mero facilitador da linguagem do texto-base literário, ou 

mais precisamente, um facilitador de um tipo específico de texto literário: o clássico. 

Mais do que qualquer outro texto literário, o clássico é que não permitiria 

adaptações, já que, retomando a epígrafe que inicia esta seção, deste procedimento 

resultaria na separação entre conteúdo e forma que, juntos, é o que lhe facultariam 

“verdade ou autenticidade de criação literária” (COELHO, 1996, p. 10). Adaptar a 

linguagem dos clássicos para crianças e adolescentes equivaleria, segundo essa 

linha de pensamento, a um empobrecimento da forma dessas obras e, por 

conseguinte, à usurpação do direito desse público de ter acesso à maneira como o 

conteúdo, o enredo dessa obra foi estruturado. Essa dilaceração que a adaptação 

provocaria na estética do texto-matriz clássico é explicada pelo o que Antonio 

Candido, em seu célebre ensaio “O direito à literatura”, afirma acerca da 

complexidade da natureza da função da literatura: 

 

A função da literatura está ligada à complexidade da sua natureza, que 
explica inclusive o papel contraditório mas humanizador [...]. Analisando-a, 
podemos distinguir pelo menos três faces: (1) ela é uma construção de 
objetos autônomos como estrutura e significado; (2) ela é uma forma de 
expressão, isto é, manifesta emoções e a visão do mundo dos indivíduos e 
dos grupos; (3) ela é uma forma de conhecimento, inclusive como 
incorporação difusa e inconsciente. 
[...] O efeito das produções literárias é devido à atuação simultânea dos três 
aspectos, embora costumemos pensar menos no primeiro, que corresponde 
à maneira pela qual a mensagem é construída; mas esta maneira é o 
aspecto, senão mais importante, com certeza crucial, porque é o que decide 
se uma comunicação é literária ou não (CANDIDO, 2004, p. 176-177). 

 
 

Partindo dessas colocações de Antonio Candido, podemos afirmar quanto às 

adaptações, que a transposição do conteúdo do hipotexto canônico parece ter 

sempre maior privilégio em relação à forma, quando, na verdade, ainda que a 

mensagem seja inseparável do código, é este a condição que assegura o efeito 

daquela (CANDIDO, 2004, p. 178). Assim, o primeiro nível humanizador da literatura 

advém justamente desse modo como o conteúdo é organizado pelo poeta ou 

narrador (CANDIDO, 2004, p. 177), ou melhor, advém do fato de a forma permitir 
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que o conteúdo ganhe maior significado para que, ambos, juntos, aumentem nossa 

capacidade de ver e de sentir (CANDIDO, 2004, p. 179). 

A crítica literária Leyla Perrone-Moisés partilha do mesmo posicionamento a 

respeito da forma enquanto organizadora do conteúdo: 

 

Contrariamente ao que pensam os que têm uma concepção meramente 
instrumental da linguagem, a formalização (pejorativamente chamada de 
artifício), na literatura, não é a alienação e sim a busca de uma certa 
verdade. O trabalho da forma é indispensável porque só ela dá aquela visão 
aguçada que abre trilhas no emaranhado das coisas. Ao selecionar, o 
escritor atribui valores, e ao fazer um arranjo novo sugere uma reordenação 
do mundo. É por esse artifício da forma que a literatura atinge uma verdade 
do real, e é por atingir essa verdade que ela escandaliza (PERRONE-
MOISÉS, 1990, 106). 

 

A forma, pois, segundo a estudiosa brasileira, é responsável por ordenar o 

caos do mundo real de modo a atribuir-lhe uma nova configuração: uma 

configuração que propicia uma “visão aguçada” sobre o mundo real, na medida em 

que dele se colhem “verdades que não se veem a olho nu, e que, vistas, obrigam a 

reformular o próprio real” (PERRONE-MOISÉS, 1990, p. 107). A teórica ainda 

ressalta que a “simples denúncia, pela linguagem, do que vai mal no mundo, não 

tem a eficácia conseguida pelo trabalho da forma na literatura” (PERRONE-MOISÉS, 

1990, p. 107), do que se pode inferir que o conteúdo não basta como um meio de 

tornar mais latentes as tais verdades invisíveis. Em outro trabalho seu, “A literatura 

como mediação”, Leyla Perrone-Moisés confirma a importância da estética das 

obras literárias ao afirmar que “estudar a literatura apenas a partir da temática é a 

maneira mais pobre de a conceber. Reduzindo o texto literário à mesmice dos 

assuntos, a leitura temática empobrece não apenas o texto mas também seu leitor” 

(PERRONE-MOISÉS, 2002, p. 3). 

Apesar de as concepções acerca da importância da forma na validade da 

mensagem transmitida pelas obras literárias serem muito parecidas nos dois teóricos 

citados, há uma diferença crucial entre ambos: enquanto Leyla Perrone-Moisés 

aborda a preponderância da forma tão-somente nas obras literárias eruditas, Antonio 

Candido a ela se refere como algo presente tanto na “obra perfeita” quanto na “obra 

de menor qualidade”: 

 

[...] A eficácia humana é função estética, e portanto o que na literatura age 
como força humanizadora é a própria literatura, ou seja, a capacidade de 
criar formas pertinentes.  
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Isso não quer dizer que só serve a obra perfeita. A obra de menor qualidade 
também atua, e em geral um movimento literário é constituído por textos de 
qualidade alta e textos de qualidade modesta, formando no conjunto uma 
massa de significados que influi em nosso conhecimento e nos nossos 
sentimentos (CANDIDO, 2004, p. 182). 

 

Como já afirmamos, posição distinta assume Leyla Perrone-Moisés sobre a 

função do plano estético no texto literário: 

 

A plataforma ética do mediador literário se esteia na convicção de que o 
texto literário é ele mesmo um mediador de valores: valor de conhecimento, 
valor de organizador e refinador da mente do leitor, valor de despertador do 
espírito crítico e da capacidade imaginativa, valor de invenção estética, em 
suma, todos aqueles valores que a literatura de consumo não possui, e a 
mídia embota. Mediar não é fazer média. A literatura que merece ser lida, 
divulgada e ensinada, é aquela que não faz média com o público, o 
mercado, a mídia ou a moda. Ela não concilia nem arbitra; oferece ao leitor 
os elementos que lhe permitirão ajuizar (PERRONE-MOISÉS, 2002, p. 7). 

 
 

Se, para Leyla Perrone-Moisés, o texto literário é concebido como aquele que 

apresenta, no seu interior, um rearranjo estrutural harmonioso do real, então a 

literatura de consumo por ela citada, uma vez destituída de tal rearranjo, não oferece 

aos leitores “valor de conhecimento”, “valor de organizador e refinador” de sua 

mente, “valor de despertador” de seu espírito crítico e de sua capacidade 

imaginativa, “nem valor de invenção estética”. Embora a estudiosa não esteja 

fazendo menção às adaptações literárias infanto-juvenis17, suas reflexões poderiam 

ser utilizadas pelos detratores das transposições literárias como justificativa para 

aboli-las do circuito de produção/leitura literários, uma vez que elas seriam obras 

destituídas de estética e, consequentemente, destituídas de todos os tais valores 

engendrados pela originalidade própria e restrita à Alta Literatura.  

Em relação ao posicionamento de Antonio Candido, é possível vislumbrar 

nele uma legitimidade das adaptações infanto-juvenis de clássicos literários, ainda 

que a distinção entre “obra perfeita” e “obra de menor qualidade” tenha sido feita 

para comparar a produção literária de dois escritores brasileiros que se inserem no 

âmbito da “literatura social”. Para o estudioso, a obra de Castro Alves é superior a 

de Bernardo Guimarães pelo fato de seu talento não ter se limitado à mera 

abordagem dos valores humanitários e políticos, mas, sim, em ter reelaborado 

                                                           
17 De acordo com Leyla Perrone-Moisés, em sua obra Altas literaturas, a pós-modernidade – e por 
extensão, a literatura de consumo – é a responsável pela mudança verificada no gosto da produção e 
da leitura de textos literários, ou mais especificamente, pela produção e leitura do cânone literário 
(PERRONE-MOISÉS, 1998, p. 175). 
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esteticamente tais valores (CANDIDO, 2004, p. 181-182). Essa legitimidade poderia 

ser inferida, em primeiro lugar, do sentido amplo que Antonio Candido tem do 

conceito de literatura: 

 

Chamarei de literatura, da maneira mais ampla possível, todas as criações 
de toque poético, ficcional ou dramático em todos os níveis de uma 
sociedade, em todos os tipos de cultura, desde o que chamamos folclore, 
lenda, chiste, até as formas mais complexas e difíceis da produção escrita 
das grandes civilizações. 
Vista deste modo a literatura aparece claramente como manifestação 
universal de todos os homens em todos os tempos. Não há povo e não há 
homem que possa viver sem ela, isto é, sem a possibilidade de entrar em 
contacto com alguma espécie de fabulação. Assim como todos sonham 
todas as noites, ninguém é capaz de passar as vinte e quatro horas do dia 
sem alguns momentos de entrega ao universo fabulado. O sonho assegura 
durante o sono a presença indispensável desse universo, 
independentemente da nossa vontade. E durante a vigília a criação ficcional 
ou poética, que é a mola da literatura em todos os seus níveis e 
modalidades, está presente em cada um de nós, analfabeto ou erudito, 
como anedota, causo, história em quadrinhos, noticiário policial, canção 
popular, moda de viola, samba carnavalesco. Ela se manifesta desde o 
devaneio amoroso ou econômico no ônibus até a atenção fixada na novela 
de televisão ou na leitura seguida de um romance (CANDIDO, 2004, p. 174-
175). 

 

Partindo das considerações de Candido de que qualquer pessoa, sem 

qualquer distinção de classe social, tem a necessidade de entregar-se ao “universo 

fabulado” (da anedota, passando pelas novelas televisas e chegando ao romance 

clássico), então as adaptações literárias infanto-juvenis, com sua respectiva 

reelaboração da linguagem dos clássicos, não deveriam ser excluídas do circuito de 

produção/leitura literários. Quanto à “reelaboração da linguagem dos clássicos” 

pelas adaptações, podemos entendê-la como a necessidade de os autores dessas 

produções selecionarem o conteúdo – pois este “resume o enredo” –, adequando-o 

a uma linguagem acessível “aos jovens de um novo tempo” (FEIJÓ, 2010, p. 44). E 

como consequência dessa consciente reorganização de conteúdo e forma, o outro 

fator que legitimaria as adaptações como produção literária é o fato de que, assim 

como até mesmo a obra canônica de menor qualidade estética constitui um 

“movimento literário”, também essas transposições literárias formariam no “conjunto 

uma massa de significados que influi em nosso conhecimento e nos nossos 

sentimentos”. 

A propósito, a expressão “massa de significados” faz-nos pensar na 

concepção de sujeito de Bakhtin/Volochinov: “O indivíduo enquanto detentor dos 

conteúdos de sua consciência, enquanto autor dos seus pensamentos, enquanto 



44 

 

personalidade responsável por seus pensamentos e por seus desejos, apresenta-se 

como um fenômeno puramente sócio-ideológico” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2004, p. 

58). Visto a consciência humana ser social e, portanto, dialógica, seus 

“pensamentos” e “desejos” também são sociais, o que, associado ao que disse 

Antonio Candido acerca da função da literatura, permite-nos afirmar que a 

humanização de uma criança e de um jovem via literatura, além de ser formada 

tanto por obras que citam ou não a tradição clássica, poderia também ser construída 

por obras que atualizam sua linguagem e seu enredo para esse público específico, 

caso das adaptações literárias escolares. 

Quanto ao procedimento de citar o cânone para a construção de um novo 

material literário, este não parece ser o problema central para aqueles que 

consideram as adaptações literárias meras formas redutoras dos clássicos: 

 

O escritor que retoma e reconta partes, pequenas ou grandes, de um enredo 
clássico, age de maneira diferente do “adaptador”. Ele põe o seu título, ele 
assina com o seu nome, às vezes tem consciência da influência e outras 
vezes não, às vezes alude à obra que o inspirou, na maioria das vezes não o 
faz, mas sempre se responsabiliza única e exclusivamente pelo resultado, 
pela obra, pela criação.  
O “adaptador”, tanto faz se escritor de renome ou não, esconde-se atrás do 
autor clássico que adapta. Sua intenção, como todas as intenções, é boa: 
homenagear um grande autor, divulgando-o para jovens leitores que, de outra 
forma, não conheceriam os clássicos. [...] 
Mas não se percebe aí uma contradição? Ler o “grande” na forma “pequena” 
não impediria a compreensão do verdadeiramente grande? Toda adaptação 
implica, é óbvio, uma seleção subjetiva e arbitrária do que pode e do que não 
pode ser contado. Esta seleção contém critérios que não são, nem o 
poderiam ser, discutidos e acordados com os leitores (que podem nem ter 
nascido), muito menos com os autores (os quais provavelmente já faleceram). 
Toda adaptação implica, portanto, um exercício de tesoura, em palavras mais 
claras, um exercício de censura, sobre o texto do autor que se “homenageia” 
(BERNARDO, 2004, p. 66-67). 

  

Neste seu artigo, Gustavo Bernardo está comparando o “exercício de tesoura” 

– que seria exclusivo das adaptações infanto-juvenis dos clássicos literários – não à 

citação, mas, sim, a outro procedimento por ele não nomeado e que, contudo, 

poderia receber o nome de reelaboração, caso o significado “elaborar de novo” seja 

compreendido não como mutilação, mas como o processo de usar algo já existente 

para se criar uma nova produção. Para deixar clara a diferença entre o que concebe 

como adaptação e como reelaboração, o estudioso aborda, por exemplo, o fato de a 

peça rodrigueana A mulher sem pecado ter sido escrita a partir de “O curioso 

impertinente”, que é uma das histórias intercaladas dentro do romance Dom Quixote 
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(BERNARDO, 2004, p. 66). Segundo essa diferença por ele estabelecida, a 

transposição de Dom Casmurro para a minissérie televisiva Capitu da Rede Globo 

também seria uma reelaboração do clássico machadiano; Bernardo inclusive frisa, 

em resenha para o blog da globo.com, que o diretor da minissérie prefere referir-se a 

seu trabalho por meio do termo “aproximação”, e não “adaptação” (BERNARDO, 

2008). 

Enfim, a questão é que, partindo das considerações de Gustavo Bernardo, 

reelaborar e citar os clássicos, diferentemente de adaptá-los para crianças e jovens, 

não consistiriam em um processo de corte, resumo, condensação, não estando, 

pois, imbuídos do objetivo pretendido pela “pedagogização” das adaptações que, 

como já sabemos, consiste em tornar o cânone acessível a um público que não é 

mais aquele para o qual ela foi produzida originalmente. Aliás, ao contrário, segundo 

a concepção de Bernardo, esse propósito de facilitar a linguagem do “grande” de 

modo a transformá-lo em uma forma “pequena”, “impediria a compreensão do 

verdadeiramente grande”. Por “verdadeiramente grande”, podemos entender a 

preocupação do referido articulista com duas questões, uma implícita e outra 

explícita. Esta diz respeito, por exemplo, a adaptações “moralistas”, que veiculam 

um posicionamento politicamente correto do qual a obra original está destituída; 

seria o caso de uma adaptação de Dom Quixote lida por Bernardo, a qual “alertava 

os jovens leitores, a sério, sobre os perigos da leitura indiscriminada, sem orientação 

adequada” (BERNARDO, 2004, p. 67).  

Quanto à questão implícita, e, portanto, não verbalizada por Gustavo 

Bernardo em seu artigo, o “verdadeiramente grande” dos clássicos poderia estar 

associado justamente à destruição, pelas adaptações, de sua forma, o que 

impediria, consequentemente, uma verdadeira fruição estética por parte do leitor, ou 

mais especificamente, a chance de este tornar-se o que Eco (1994, p. 33) denomina 

por “leitor-modelo de segundo nível”. De acordo com o teórico italiano, se o “leitor-

modelo de primeiro nível [...] quer saber muito bem como a história termina” (ECO, 

1994, p. 33), o de segundo “quer descobrir precisamente como o autor-modelo faz 

para guiar o leitor” (ECO, 1994, p. 33, grifo nosso), sendo necessário para isso “ler o 

texto muitas vezes e algumas histórias incessantemente” (ECO, 1994, p. 33). 

Bernardo, portanto, estaria preocupado com a possibilidade de o leitor jovem de uma 

adaptação não chegar a desfrutar o verdadeiro prazer estético, que só poderia ser-

lhe proporcionado pelo clássico original. 
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Sobre essa questão estética, convém lembrar, uma vez mais, que o objetivo 

das adaptações escolares, cujo público-alvo são crianças e jovens, é permitir-lhes o 

acesso ao que Ana Maria Machado considera ser a essência dos clássicos: “um 

legado riquíssimo, [...] um tesouro inestimável que nós herdamos e ao qual temos 

direito” (MACHADO, 2002, p. 18). Pensando em que o “que interessa mesmo a 

esses jovens leitores que se aproximam da grande tradição literária é ficar 

conhecendo as histórias empolgantes de que somos feitos” (MACHADO, 2002, p. 

12), a autora faz as seguintes observações acerca das adaptações: 

 

[...] não é necessário que essa primeira leitura seja um mergulho nos textos 
originais. Talvez seja até desejável que não o seja, dependendo da idade e 
da maturidade do leitor. Mas creio que o que se deve procurar propiciar é a 
oportunidade de um primeiro encontro. Na esperança de que possa ser 
sedutor, atraente, tentador. E que possa redundar na construção de uma 
lembrança (mesmo vaga) que fique por toda a vida. Mais ainda: na torcida 
para que, dessa forma, possa equivaler a um convite para a posterior 
exploração de um território muito rico, já então na fase das leituras por 
conta própria. 
[...] 
Quase como consequência dessas observações, convém ainda acentuar 
que a infância é uma fase extremamente lúdica da vida e que, nesse 
momento da existência humana, a gente faz a festa é com uma boa história 
bem contada. Não com sutilezas estilísticas, jogos literários ou modelos 
castiços do uso da língua – que poderão, mais tarde, fazer as delícias de 
um leitor maduro (MACHADO, 2002, p. 12-13). 

 

Como se observa, Machado tem um posicionamento favorável às adaptações 

de clássicos literários, na medida em que evidencia sua importância na formação 

leitora de jovens e crianças, importância esta que, como se afirmou há pouco, reside 

em permitir a seu público leitor o acesso a um “legado riquíssimo”. E este acesso, de 

acordo com sua visão, diz muito mais respeito a “uma boa história bem contada” – 

isto é, ao conteúdo –, que às “sutilezas estilísticas” – ou seja, à forma. Há que se 

destacar, no entanto, que por “uma boa história bem contada”, Machado está se 

referindo ao que ela considera ser uma boa adaptação. Inclusive, mais adiante a 

essas reflexões que acabamos de citar, a autora afirma que o “ideal mesmo é uma 

adaptação bem-feita e atraente” (MACHADO, 2002, p. 15). E, se, como já sabemos 

com Bakhtin acerca da dialogicidade inerente a qualquer manifestação de 

linguagem, “o discurso se encontra com o discurso de outrem e não pode deixar de 

participar, com ele, de uma interação viva e tensa” (BAKHTIN, 2010, p. 88), existem 

as más adaptações: 
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O caráter aproximativo da adaptação não justifica, porém, que, ao adaptar, 
se subtraia da obra o que podemos chamar de elementos essenciais, 
porque constituem as marcas de identidade a que a obra deve a 
permanência ao longo dos séculos, farta fonte de sentidos a leitores 
diversos. Tampouco é desejável que lhe sejam retirados traços muito 
próprios de sua estrutura, aos quais ela deve sua particularidade entre as 
demais obras (CADEMARTORI, 2009, p. 70). 

 

Mediante as ponderações de Ligia Cademartori – também favorável às 

adaptações escolares, já que o “original de uma obra, como tudo, é suscetível à 

passagem dos anos, às mudanças ideológicas e de contexto” (CADEMARTORI, 

2009, p. 69) –, podemos inferir que as más adaptações são aquelas que mutilam os 

clássicos no que eles têm de diferencial, não só em relação a seu conteúdo (quando 

se lhe subtrai algum elemento identitário responsável pela sua perpetuação ao longo 

dos séculos), mas, também, e, sobretudo, quanto à sua forma (quando lhe são 

retirados elementos estruturais distintivos em relação a outras obras). A autora 

aposta que a manutenção da peculiaridade estética apura a competência textual do 

jovem leitor e amplia, de sua parte, o desfrute das estratégias textuais 

(CADEMARTORI, 2009, p. 71). 

Partilhando desse mesmo posicionamento, Nelly Novaes Coelho afirma que, 

dos três níveis – o da estrutura narrativa, o da personagem e o do discurso – a partir 

dos quais toda adaptação deve ser desenvolvida, o do terceiro nível, por estar 

relacionado à estética, é o mais importante: 

 

[...] E no terceiro nível, sem dúvida o mais importante e decisivo para a 
qualidade da adaptação, o escritor empenhar-se-ia em seguir de perto a 
“invenção literária” do autor original, para chegar à recriação simplificadora 
da linguagem narrativa. Esta seria pesquisada, não só em seus aspectos 
linguísticos (como os tipos ou sequências de frases, vocabulário, área 
semântica, ritmo sintático, etc.), mas também nos recursos técnico-
estilísticos que respondem pela natureza estética da matéria literária 
(COELHO, 1996, p. 11). 

 

Das reflexões feitas tanto por Ana Maria Machado, como por Ligia 

Cademartori e Nelly Novaes Coelho, conclui-se que, diferentemente do defendido 

por Gustavo Bernardo, também as adaptações escolares – as boas – possuem uma 

elaboração estética e, por essa razão, crianças e jovens que com elas travem 

contato estarão se iniciando tanto no enredo quanto na estética do clássico 

adaptado. Para Cademartori, inclusive, essa “leitura indireta [...] pode estimular a 

futura leitura integral do autor que a inspira, a ser feita quando houver maturidade 
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para isso” (CADEMARTORI, 2009, p. 70). A essa falta de maturidade do público 

infanto-juvenil, Italo Calvino referiu-se da seguinte maneira: 

 

[...] as leituras da juventude podem ser pouco profícuas pela impaciência, 
distração, inexperiência das instruções para o uso, inexperiência da vida. 
Podem ser (talvez ao mesmo tempo) formativas no sentido de que dão uma 
forma às experiências futuras, fornecendo modelos, recipientes, termos de 
comparação, esquemas de classificação, escala de valores, paradigmas de 
beleza: todas, coisas [sic] que continuam a valer mesmo que nos 
recordemos pouco ou nada do livro na juventude. Relendo o livro na idade 
madura, acontece reencontrar aquelas constantes que já fazem parte de 
nossos mecanismos interiores e cuja origem havíamos esquecido. Existe 
uma força particular da obra que consegue fazer-se esquecer enquanto tal, 
mas que deixa sua semente (CALVINO, 1993, p. 10). 

 
 

Em Por que ler os clássicos, deparamo-nos com 14 definições do que o 

escritor e teórico italiano considera ser um clássico literário. As colocações acima 

citadas dizem respeito à segunda definição, a saber: “2. Dizem-se clássicos aqueles 

livros que constituem uma riqueza para quem os tenha lido e amado; mas 

constituem uma riqueza não menor para quem se reserva a sorte de lê-los pela 

primeira vez nas melhores condições para apreciá-los” (CALVINO, 1993, p. 10). 

Apesar de Calvino não fazer, em seu ensaio, nenhuma menção às adaptações dos 

clássicos literários para crianças e jovens, essas suas reflexões nos permitem 

estendê-las a esse tipo de produção: como leitura da juventude, as adaptações 

podem “ser formativas no sentido de que dão uma forma às experiências futuras, 

fornecendo modelos, recipientes, termos de comparação, esquemas de 

classificação, escala de valores, paradigmas de beleza”. Entendidas como um 

primeiro contato, mesmo que indireto, com o clássico, elas, se não forem relidas na 

“idade madura”, já serão uma “semente” que, fazendo “parte de nossos mecanismos 

interiores”, irão nos garantir o “conhecimento de mínimas referências para deslindar 

as tramas da mais corriqueira produção cultural do presente” (ANTUNES; 

CECCANTINI, 2004, p. 88).  

Mas e se esse contato se der mediante as más adaptações? Afinal, mesmo 

sendo qualificadas como ruins, elas não deixam de ser produzidas, vendidas e lidas, 

inclusive nas escolas. Como afirma Girlene Marques Formiga, há casos em que o 

mercado editorial reduz o leitor a categorias que lhe são impostas: aos abastados, 

adaptações zelosas, aos humildes, adaptações descuidadas (FORMIGA, 2005). 

Pressupondo uma dicotomia entre leitor inábil e leitor mais habilitado e exigente, a 
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referida pequisadora também ressalta que o mercado editorial produz tanto 

adaptações cuja linguagem é constituída por sentenças curtas e acompanhadas de 

um excesso de ilustrações, como adaptações mais sofisticadas quanto a este 

quesito (FORMIGA, 2005). Há também as adaptações politicamente corretas, como 

aquela feita a partir de Dom Quixote, a que Gustavo Bernardo se referiu. 

Retomando, aliás, a preocupação do pesquisador quanto a essa adaptação em 

específico, a edição fazia uma advertência ao jovem leitor sobre os perigos da 

“leitura indiscriminada, sem orientação adequada”. Talvez a adaptação em questão 

pudesse estar preocupada com o fato de seus leitores “enlouquecerem”, tal qual o 

Cavaleiro da Triste Figura, “que ficou de miolo mole por tanto ler aventuras de 

cavalaria” (GULLAR, 2005). Sem dúvida nenhuma, trata-se de uma preocupação 

que não tem consistência, porque uma das peculiaridades da mencionada obra 

cervantina – “o conflito entre a realidade do mundo e a necessidade humana de 

ultrapassá-la” (GULLAR, 2005) – não condiz com tal zelo. 

Deparando-se, pois, com a presença inevitável de adaptações ruins, 

reformulamos, então, nossa pergunta: Essas más adaptações podem ser lidas por 

nossas crianças e adolescentes? E para respondê-la, imaginemos apenas uma, 

dentre várias outras situações, em que tais obras poderiam circular: um professor 

escolhe uma adaptação pautada não pela qualidade estética, mas, sim, pela 

questão custo, ou melhor, em detrimento de tal qualidade, ele pensa no que o poder 

aquisitivo de seus alunos lhes permite comprar. Vale lembrar que, muitas vezes, não 

é nem o professor quem faz essa escolha, mas, sim, a coordenação pedagógica do 

colégio, que assim procede para garantir a compra efetiva por parte de todos os 

alunos ou para evitar maiores questionamentos por parte de pais que investem 

dinheiro considerável na aquisição de outros bens escolares.  

Como é possível observar por meio dessa cena hipotética – hipótese, aliás, 

formulada a partir de situações reais18 –, não se trata do fato de se as más 

adaptações podem ser lidas pelas crianças e adolescentes, pois elas, a despeito 

dessa disforização, deverão ser lidas por eles. E diante disso, seria, então, o caso 

de concluir que o trabalho de formação de leitores estaria comprometido? Nossa 

                                                           
18 Na verdade, a referida cena hipotética foi descrita a partir de situações reais de trabalhos com as 
más adaptações vivenciadas tanto pela autora desta tese quanto por colegas seus de profissão. 
Essas situações reais são descritas sob a alcunha de hipotéticas, apenas como forma de analisarmos 
uma prática que se efetiva por meio de ações constantes e similares, apesar de algumas mudanças 
que sofre devidas à diversidade dos contextos em que venha a ser aplicada. 
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resposta será negativa, caso consideremos o modo como esse texto ruim pode ser 

trabalhado na escola. Para fundamentar essa nossa conclusão, valemo-nos, por ora, 

de uma ponderação de Marisa Lajolo acerca do uso dos textos literários em contexto 

escolar: “Mesmo com um texto muito ruim, pode fazer-se um bom trabalho. Um bom 

leitor pode atenuar a carga negativa de um mau texto, e um bom texto pode ser 

prejudicado por um mau leitor” (LAJOLO, 2009, p. 101)19. 

Trazendo essa reflexão para a situação hipotética por nós há pouco 

apresentada, uma das maneiras de que o professor poderia se valer para “atenuar a 

carga negativa” proporcionada pela má qualidade da adaptação do clássico com o 

qual tem que trabalhar seria apresentar aos alunos trechos significativos de uma boa 

adaptação. Aliás, nesse processo comparativo, o professor poderia, inclusive, 

analisar com os alunos a materialidade das duas obras, de modo a verificar como 

elementos paratextuais – informações de capa e contracapa, ilustrações e 

diagramação de textos – incidem na sua boa ou má qualidade. Ainda durante essa 

comparação, em que os alunos estão sendo confrontados com duas releituras de 

um mesmo clássico, o professor poderia lhes apresentar um volume da obra original, 

de maneira a suscitar neles indagações como: “Por que estamos lendo uma obra 

que foi escrita a partir de uma outra que já existia anteriormente?”; “Por que o livro 

que estamos lendo tem menos páginas que a obra original a partir da qual ele foi 

escrito?”; “Por que o professor está comparando o livro que estamos lendo com um 

outro livro que ele também diz ter sido produzido a partir de uma obra primeira?”. 

Mediante o exemplo de trabalho com as adaptações escolares por nós 

descrito acima, acreditamos ser possível formar leitores, mesmo em condições 

adversas. A propósito dessas condições, convém, novamente, citar Italo Calvino, 

dessa vez, uma opinião sua sobre a função da escola em relação à disseminação 

dos clássicos entre os leitores:  

 

[...] os clássicos não são lidos por dever ou por respeito mas só por amor. 
Exceto na escola: a escola deve fazer com que você conheça bem ou mal 
um certo número de clássicos dentre os quais (ou em relação aos quais) 
você poderá depois reconhecer os “seus” clássicos. A escola é obrigada a 
dar-lhe instrumentos para efetuar uma opção: mas as escolhas que contam 
são aquelas que ocorrem fora e depois de cada escola (CALVINO, 1993, p. 
13, grifos nossos). 

                                                           
19 Essas considerações de Lajolo estão presentes em um artigo seu intitulado “O texto não é pretexto. 
Será que não é mesmo?”, produzido em 2009. Esse texto dialoga, como uma espécie de releitura, 
com outro artigo da pesquisadora, de 1984 e intitulado “O texto não é pretexto”, que se originou de 
uma comunicação proferida no Congresso de Leitura, em Campinas, em 1982. 



51 

 

Calvino não detalha o que vem a ser esse conhecer “bem” ou “mal” os 

clássicos na escola. No entanto, considerando todas as ponderações que viemos 

tecendo até aqui a respeito das adaptações infanto-juvenis, podemos afirmar que 

conhecer “bem” ou “mal” os clássicos no espaço escolar está fundamentalmente 

associado à necessidade de o professor ser um “bom leitor”. Se um “bom leitor” ou 

um “leitor maduro é aquele para quem cada nova leitura desloca e altera o 

significado de tudo o que ele já leu, tornando mais profunda sua compreensão dos 

livros, das gentes e da vida” (LAJOLO, 2009, p. 100), então cabe a ele, com toda 

sua habilidade de relacionar, adequadamente, todas as suas leituras, propiciar a 

seus alunos as condições necessárias para que estes atinjam também o posto de 

bons leitores. Na situação hipotética em questão, ler apenas a má adaptação, sem 

confrontá-la com outros discursos – a boa adaptação e o clássico original, por 

exemplo – seria uma experiência que vai, justamente, de encontro à ideia do que é 

ser um bom leitor, pois evitar uma tensão entre discursos díspares é impedir o 

“deslocamento” e a “alteração” de significados que toda nova leitura proporciona. E é 

dessa tensão que crianças e jovens, leitores em formação, poderão, posteriormente, 

“reconhecer os ‘seus’ clássicos”. 

Dessa forma – e retomando o postulado bakhtiniano de que um discurso 

existe na medida em que interage viva e tensamente com a alteridade –, também as 

adaptações escolares de má qualidade têm sua importância na formação leitora e, 

portanto, na formação crítica de crianças e jovens: 

 

Ainda que se considerem com cuidado os riscos das adaptações, no sentido 
de que, mal feitas, podem trair substancialmente a visão de mundo e a 
experiência linguística que proporcionariam os clássicos originais, não se 
pode subtrair a elas o papel histórico que têm desempenhado na ampliação 
do círculo de leitores de determinadas obras, desde que a cultura saiu das 
mãos dos pequenos guetos para as grandes massas (ANTUNES; 
CECCANTINI, 2004, p. 87). 

 

Há pouco, descrevemos uma situação hipotética em que todos os alunos de 

uma escola teriam acesso a adaptações escolares, mesmo que, por razões 

econômicas, estas não fossem obras de boa qualidade. Em outro âmbito, há 

também a situação em que todos os alunos de outra escola, sob outras condições 

econômicas – nesse caso, condições mais favoráveis –, teriam a seu dispor boas 

adaptações. Contudo, há outra situação – trata-se de uma situação extrema, mas 

ainda bastante comum, considerando que o Brasil continua sendo um país de 
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contrastes – em que muitos alunos são privados tanto das boas quanto das más 

adaptações. Muitas bibliotecas de escolas públicas não dispõem de boas 

adaptações em quantidade suficiente para atender a todos seus alunos, apesar de, 

hoje em dia, mediante ações governamentais20, seus acervos serem 

constantemente atualizados por obras de qualidades (dentre as quais, as boas 

adaptações escolares). Assim sendo, diante dessa insuficiência, não podemos 

descartar a “importância histórica” que inclusive as adaptações ruins ainda 

desempenham na “ampliação do círculo de leitores”. Recordando a hierarquia 

existente dentro do universo das adaptações e relembrando as reflexões de Antonio 

Candido acerca da constituição do “movimento literário”, elas – obras “de menor 

qualidade” –, juntamente com as boas adaptações – obras “de qualidade alta” – 

formam “no conjunto uma massa de significados que influi em nosso conhecimento e 

nos nossos sentimentos”. 

Pelo que foi possível constatar até o momento e tendo como exemplo, por 

ora, apenas as adaptações escolares de clássicos literários para crianças e 

adolescentes, a adaptação, segundo já havíamos apontado inicialmente com 

Hutcheon, parece realmente estar fadada a ser considerada “menor” e “subsidiária” 

da obra original. E, embora essa mesma autora afirme que as “adaptações que 

obviamente estão menos envolvidas em debates são aquelas em que não há 

mudança de mídia” por “nem sempre” suscitarem “questões particulares de 

especificidade” (HUTCHEON, 2011, p. 62-63), percebemos que, ao menos em 

contexto brasileiro21, as adaptações escolares, mesmo sendo escritas em prosa – e, 

portanto, mantendo sempre em relação ao clássico literário o código escrito como 

                                                           
20 O Governo Federal possui dois programas de incentivo à leitura, sendo um veiculado ao Ministério 
da Educação (MEC) – o Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) – e o outro, ao Ministério da 
Cultura (MINC) – o Programa Nacional de Incentivo à Leitura (PROLER). O PNBE, que surgiu em 
1997, “tem o objetivo de promover o acesso à cultura e o incentivo à leitura nos alunos e professores 
por meio da distribuição de acervos de obras de literatura, de pesquisa e de referência. [...] Hoje, o 
programa atende de forma universal e gratuita todas as escolas públicas de educação básica 
cadastradas no Censo Escolar” (BRASIL, s/d). Já o PROLER, que surgiu em 1992, tem, como 
principais objetivos, “Promover o interesse nacional pela leitura e pela escrita, considerando a sua 
importância para o fortalecimento da cidadania” e “Promover políticas públicas que garantam o 
acesso ao livro e à leitura, contribuindo para a formulação de uma Política Nacional de Leitura” 
(BRASIL, s/d). 
21 Mário Feijó, em sua dissertação de mestrado, faz a seguinte afirmação acerca das adaptações 
literárias escolares: “As adaptações de clássicos literários para leitores jovens ou adolescentes são 
bem aceitas em países hegemônicos (e com excelente base de leitores) como Estados Unidos, 
Inglaterra, França, Itália, Alemanha e Espanha, mas vistas com muita desconfiança e certa má-
vontade aqui no Brasil” (MONTEIRO, 2002, p. 1). 
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forma de expressão de seu conteúdo, e, em alguns casos, certas peculiaridades 

estéticas – padecem de muitas críticas. 

Essa mesma afirmação da teórica canadense nos leva, agora, a outro 

questionamento: se as adaptações escolares em prosa, contrariamente ao que o 

pressuposto de Hutcheon nos faria pensar a princípio, ainda esbarra em muitos 

entraves quanto à sua legitimidade, como essa questão seria enfrentada pelas 

adaptações de clássicos da literatura para a linguagem das HQ’s? 

 

2.2. As adaptações literárias em quadrinhos 

 

Agora eu queria que fizessem adaptações do José 
Saramago. Eu gosto dele, mas esse negócio de 

separar as falas de dois personagens só com uma 
vírgula me ferve a cabeça. 

  
(Declaração de um estudante 

paulistano de 20 anos)22 
  
 

 A epígrafe que inicia a presente seção de nosso trabalho concerne não às 

adaptações literárias em prosa sobre as quais estávamos discutindo até o momento. 

Ela se refere a um tipo específico de adaptação: à “literatura em quadrinhos” ou 

“clássicos em quadrinhos”, expressões estas, dentre outras, que vêm sendo 

utilizadas para se referir ao mais recente boom de adaptações da literatura canônica 

para a linguagem dos quadrinhos, ocorrido a partir de “2006, com a inclusão de 

obras em quadrinhos na lista do PNBE (Programa Nacional Biblioteca da Escola), do 

Governo Federal” (RAMOS, 2012, p. 243). Esse tipo de adaptação não é nenhuma 

novidade no mercado editorial brasileiro: Adolfo Aizen, um dos pioneiros dos 

quadrinhos no Brasil e fundador da Ebal (Editora Brasil-América), comprou os 

direitos de publicação dos Classic Comics, série esta de adaptações de clássicos 

literários publicada originalmente nos EUA, e sob o nome de Edição Maravilhosa, 

passou também a publicar adaptações de clássicos literários brasileiros. Em 1948, a 

primeira adaptação quadrinizada lançada em solo nacional foi Os três mosqueteiros, 

de Alexandre Dumas, sendo que o primeiro clássico literário brasileiro adaptado para 

a linguagem das HQ’s, O guarani, só veio a ser publicado em 1950 (CIRNE; MOYA 

                                                           
22 Essa declaração foi retirada da reportagem “Dá para ler”, de Marcos Gomes, publicada pela Folha 
de S. Paulo, em 03/09/2012 (GOMES, 2012).  
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et al, 2002, p. 42-43). E por que razão essa produção específica passou a ser 

publicada no Brasil? De acordo com o pesquisador e professor Vinícius Rodrigues: 

 

O esforço de editores e empresários como Adolfo Aizen, da Ebal, foi [...] 
ganhar respeitabilidade para o formato, o que não seria alcançado através 
de uma visão independente em relação às HQ’s, ou seja, de que sua leitura 
teria aspectos interessantes por si só. A aproximação com a literatura 
mostrou-se o caminho mais interessante (RODRIGUES, 2014a, p. 108). 

  

Portanto, o surgimento das adaptações quadrinizadas no Brasil se deu, a 

princípio, menos por questões pedagógicas e mais por questões de fortalecimento 

identitário dos quadrinhos. Apesar de essas adaptações terem ajudado a popularizar 

a literatura, no sentido de levar à população em geral textos até então restritos ao 

círculo dos que liam livros (CIRNE; MOYA et al, 2002, p. 40), o início da publicação 

da adaptação em quadrinhos em solo brasileiro estava vinculado, sobretudo, a uma 

questão estratégica de acabar, gradativamente, com o preconceito que se nutria 

pelos quadrinhos: “[...] parte de professores [...] acusavam os gibis de 

deseducativos, de causarem ‘preguiça mental’ e ‘falarem’ em mau português. [...] 

Escolas, professores e professoras, Igreja, padres, pais e mães evitavam que as 

crianças lessem gibis” (CIRNE; MOYA et al, 2002, p. 49). E uma das maneiras de se 

minimizar o preconceito contra as HQ’s era usar o prestígio de que a literatura 

sempre gozara em relação a outras produções, independentemente de ela ser lida 

por uma minoria de pessoas. Menotti del Picchia, por exemplo, escritor e então 

membro da Academia Brasileira de Letras, de combatente virou defensor dos 

quadrinhos, tendo escrito, em 1955, um artigo publicado em “A Gazeta”, onde 

afirmou que o trabalho de Adolfo Aizen “conseguiu ‘utilizar para o bem o que se 

considera mal’ quando adaptou para os quadrinhos importantes romances 

brasileiros” (GONÇALO JUNIOR, 2004, p. 285-286).  

Outra estratégia para fortalecer os quadrinhos concerne à utilização dos 

discursos de intelectuais renomados a favor desse gênero. Além de Gilberto Freyre, 

para quem a “história em quadrinhos, em si, não é nem boa nem má, depende do 

uso que se faz dela” (FREYRE apud GONÇALO JUNIOR, 2004, p. 156), literatos 

como Jorge Amado e José Lins do Rego figuravam entre os mais empolgados com 

as adaptações literárias quadrinizadas (GONÇALO JUNIOR, 2004, p. 284). Na 

adaptação de Gabriela cravo e canela, feita por Ramón Llampayas e Fernando 

Albagli, o escritor baiano escreveu o seguinte:  
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Há muita gente que tem preconceitos contra as histórias em quadrinhos e 
algumas me aconselharam a não permitir tal adaptação. [...] Estou 
plenamente satisfeito com essas adaptações e penso que elas só têm feito 
aumentar o público dos meus livros. Tenho provas disso (AMADO apud 
CIRNE, MOYA et al, 2002, p. 68). 

 

 Se, na época das Edições Maravilhosas, a literatura parece ter sido uma 

estratégia para popularizar as histórias em quadrinhos e, por conseguinte, amenizar 

o preconceito de acadêmicos e professores para com essa produção, hoje parece 

ser possível afirmar justamente o contrário: que as histórias em quadrinhos têm sido 

consideradas uma importante estratégia para arregimentar leitores literários. E o 

ápice dessa estratégia se deu com o referido boom da produção de quadrinhos a 

partir de 2006, ano em que o Governo Federal, incluiu, pela primeira vez em seu 

edital, os quadrinhos no acervo de livros do Programa Nacional Biblioteca da Escola 

(PNBE) (RAMOS, 2012, p. 243; VERGUEIRO, RAMOS, 2009, p. 12). Criado em 

1997, esse programa tem, por objetivo, “promover o acesso à cultura e o incentivo à 

leitura nos alunos e professores por meio da distribuição de acervos de obras de 

literatura, de pesquisa e de referência”23. 

 Como esse novo boom de adaptações de literatura quadrinizada está 

fortemente relacionado ao mencionado objetivo do Ministério da Educação, parece 

ser seguro afirmar que esse tipo de produção se trata de literatura escolar, assim 

como o são as adaptações literárias em prosa. No entanto, ainda que, entre 2006 e 

2008, tenham surgido quatro versões do conto machadiano “O alienista”24 e mesmo 

que, de acordo com Renata Borges, grande parte das adaptações quadrinizadas da 

editora Peirópolis25 tenha, como um de seus principais compradores, o Governo 

Federal e as escolas da rede privada de ensino (UNIVESPTV, s/d, 11’24”-11’35”), 

nenhum desses exemplos, como se poderá verificar mais adiante, serve para 

afirmar, categoricamente, que a adaptação literária em quadrinhos pode ser, de fato, 

considerada literatura escolar. O que se pode aventar, por ora, é que essa “febre”, 

essa “corrida de ouro” das editoras para incluir algum título na lista do PNBE 

(RAMOS, 2012, p. 243) tem “um claro interesse comercial” (RAMOS, 2012, p. 268), 

visto que cada obra escolhida pelo Governo Federal para compor o acervo do PNBE 

                                                           
23 Informações constantes no site do Programa Nacional Biblioteca na Escola – PNBE (MEC, s/d). 
24 De acordo com Paulo Ramos, uma das adaptações de “O alienista” venceu o Prêmio Jabuti na 
categoria álbum didático e paradidático de Ensino Fundamental ou Médio (RAMOS, 2012, p. 257). 
25 Renata Borges coordena, pela editora Peirópolis, a coleção “Clássicos em HQ”, cujas adaptações 
vêm sendo publicadas desde 2005 (BORGES, 2013, p. 5). 
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de 2006 “correspondia a uma venda de 15 mil a 48 mil exemplares, números que 

acordaram as editoras para esse novo filão” (RAMOS, 2012, p. 243). Além disso, 

como comenta Regina Zilberman com relação à aquisição de livros da literatura 

infanto-juvenil, o mercado editorial: 

 

[...] não depende apenas da aquisição de livros de modo espontâneo ou 
motivado pela escola. O grande cliente é o Estado brasileiro, nas instâncias 
federal, estadual e municipal. O governo federal é o principal comprador, 
por meio de ações promovidas sobretudo pelo Ministério de Educação, 
como o Programa Nacional da Biblioteca na Escola (PNBE) e o Programa 
Nacional do Livro Didático (PNLD) (ZILBERMAN, 2014, p. 224). 
 
 

 Enfim, o que podemos afirmar, por ora, é que a produção em massa das 

adaptações quadrinizadas – tanto as produzidas sem fins pedagógicos, como as 

elaboradas claramente ou não com tal propósito – pós-PNBE/2006 se justifica pela 

aposta do Governo Federal no potencial que os quadrinhos têm de arregimentar 

leitores e incentivá-los a ler outros gêneros discursivos. É o que se pode constatar 

em uma das publicações do MEC: 

 

Quanto às histórias em quadrinhos... Nem é preciso falar! Além de divertir, 
elas podem ser um ótimo instrumento em sala de aula. Por ser um material 
de fácil acesso e aceitação pelos jovens e crianças, os quadrinhos 
costumam ser bastante utilizados como fonte de leitura e até como incentivo 
à produção de histórias pelos próprios alunos. É possível ampliar as 
experiências dos alunos iniciando pelas histórias em quadrinhos. Explore-as 
como narrativa ficcional, com personagens, enredo, cenários etc. Apenas 
tome cuidado para não transformar essa fonte de diversão em um pretexto 
para o estudo de conteúdos, o que é muito comum (BRASIL, 2009a, p. 31, 
grifos do autor). 

 

 Apesar de o governo orientar os professores a não instrumentalizar o uso dos 

quadrinhos, o então diretor de Políticas de Formação, Materiais Didáticos e de 

Tecnologias para Educação Básica do MEC, Marcelo Soares, disse, em reportagem 

intitulada “Quadrinhos conquistam espaço na literatura escolar”, que as HQ’s são 

“estratégias para desenvolver o prazer e o gosto pela leitura” (WERNECK, 2009). 

Esse caráter instrumental de que estariam imbuídas as HQ’s também é partilhado 

por Zoraia Failla, gerente executiva de Projetos do Instituto Pró-Livro26: 

 

                                                           
26 Associação de caráter privado, criada “em outubro de 2006, como resultado de estudos e 
conversação entre representantes do governo e entidades do livro” (INSTITUTO PRÓ-LIVRO, s/d). 
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Para a gerente do IPL, a HQ pode desenvolver habilidades na escola, entre 
as quais a concentração e o interesse pela leitura em geral. "Sem dúvida, 
deveria ser melhor trabalhada para conseguir que, a partir dali, o aluno se 
interesse por uma leitura um pouco mais complexa, com mais 
conteúdo." Zoraia avaliou que é preciso se usar hoje todos os meios para 
conseguir conquistar as crianças e jovens para a leitura (GANDRA, 2013). 

 

Compartilhando, possivelmente, do pensamento de Zoraia de que os 

quadrinhos sejam uma “forma talvez mais agradável, mais interessante, para a 

garotada de hoje” (GANDRA, 2013) obter conhecimento, o Governo Federal não só 

cita, no edital do PNBE-2006, os quadrinhos como um dos gêneros que demandam 

“diferentes competências de leitura por parte dos alunos” (BRASIL, 2006a, p. 2), 

como observa que, dentre os livros de HQ’s para compor o acervo das bibliotecas 

escolares, poderão ser incluídas “obras clássicas da literatura universal 

artisticamente adaptadas ao público jovem” (BRASIL, 2006a, p. 2). Portanto, ao que 

parece, as adaptações quadrinizadas seriam, na visão do Governo Federal, uma 

forma mais fácil, mais prazerosa e lúdica que o leitor em formação teria de, se não 

acessar, posteriormente, o clássico literário original, ao menos conhecer, 

minimamente o seu enredo. E, neste momento de nossas reflexões, cabe uma 

pergunta: Estaria o governo considerando que as adaptações quadrinizadas têm o 

poder de cumprir, de modo mais eficaz, esse acesso do público infanto-juvenil aos 

clássicos do que as tradicionais adaptações em prosa? A pesquisadora Patrícia 

Kátia da Costa Pina, da Universidade Estadual da Bahia, que vem se dedicando ao 

estudo da adaptação quadrinizada dos clássicos literários, sobretudo ao potencial 

que esse tipo de produção pode exercer na formação do gosto pela leitura do 

impresso por parte de crianças e jovens, ao traçar o perfil do leitorado juvenil27, 

afirma que, na atual sociedade contemporânea, é “quase uma heresia propor a 

leitura de um romance, mesmo numa adaptação minúscula, pois o impresso ganhou 

conotações de obrigação escolar” (PINA, 2012a, p. 42). Mais importante do que nos 

fazer chegar a uma resposta concreta e definitiva, esta reflexão nos faz pensar, 

justamente, no que o governo – e também os professores – possam pensar sobre o 

perfil da “garotada de hoje”.  

                                                           
27 Um dos projetos de pesquisa da qual a referida pesquisadora participa se chama “O Cânone 
Brasileiro Revisitado: A Literatura em Quadrinhos e a Formação do Gosto pela Leitura”. Informações 
disponíveis no endereço do currículo Lattes da referida autora: 
<http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4707317J0>. 
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Se relembrarmos as considerações de Jesús Martín-Barbero sobre o fato de 

as culturas eletrônicas audiovisuais serem difusas e descentralizadas, bem como as 

características dos três tipos de leitores – contemplativo, movente e imersivo – 

estabelecidos por Santaella, o perfil do jovem leitor do século XXI poderia ser 

compreendido segundo o seguinte pensamento de Eduardo Chaves: 

 

Muitos analistas acham que, hoje, em função da influência generalizada da 
televisão, estamos passando para uma cultura da imagem e do som, 
deixando para trás a cultura letrada que imperou durante tantos séculos, a 
partir da invenção da impressão. Por isso os jovens, hoje, preferem ver 
televisão a ler, ou preferem ver a versão filmada de um livro a ler o próprio 
livro. Até mesmo quando leem, a leitura dos jovens é afetada pela imagem: 
as revistas que leem são geralmente em quadrinhos. Quando escrevem, 
sua linguagem escrita é mera transcrição da fala. 
Como a televisão faz excelente uso, ao lado da imagem, da linguagem 
falada, pode-se argumentar que as novas gerações estão retroagindo para 
o nível da cultura oral: são razoavelmente hábeis e proficientes na 
comunicação oral, mas altamente deficientes na comunicação escrita (seja 
na leitura, seja na escrita, propriamente dita) (CHAVES, 1999, p. 205-206). 

 

 Como, de acordo com Santaella, a leitura empreendida pelo novo leitor que 

está sendo delineado nesse início do século XXI – o leitor imersivo – “é uma 

atividade nômade de perambulação de um lado para o outro, juntando fragmentos 

que vão se unindo mediante uma lógica associativa e de mapas cognitivos 

personalizados e intransferíveis” (SANTAELLA, 2004, p. 175), a composição do 

acervo das bibliotecas públicas que inclua adaptações quadrinizadas da literatura 

clássica pode ser encarada como uma forma de dinamizar, para o público infanto-

juvenil, a linguagem de tais clássicos, cujo ritmo é mais lento, linear. A respeito 

dessa dinâmica mais desacelerada da estética literária oitocentista, mais 

especificamente, do estilo machadiano e de sua transposição para a linguagem dos 

quadrinhos, uma jovem estudante de 16 anos fez a seguinte afirmação: “Achei 

prolixo, várias páginas para dizer apenas uma coisa [...]. Fica perfeito em 

quadrinhos, sem tantos detalhes que atrapalham a leitura” (GOMES, 2012, grifos 

nossos). 

 Considerando o esfacelamento da linguagem como uma das características 

dos jovens leitores contemporâneos, bem como o fato de eles deixarem de ser “bem 

menos leitores de palavras e bem mais leitores de imagens” (PINA, 2012a, p. 42) 

para exercerem outras atividades que não só a leitura (PINA, 2012a, p. 47), Pina 

pondera que “[...] as adaptações literárias para HQ como apropriações das obras-
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fonte, [...] incorporam ao texto interpretado os recursos tecnológicos do século XXI, 

aproximando o cânone do leitor de hoje, cujo repertório inclui a leitura rizomática 

típica da Internet, as mensagens de texto do celular, etc.” (PINA, 2010b, p. 266). 

 Assim, na visão da referida pesquisadora, o fato de a linguagem das 

adaptações quadrinizadas valer-se da dinamicidade e da não-linearidade próprias da 

linguagem digital pode contribuir para aproximar o jovem leitor contemporâneo dos 

clássicos literários, leitor que, como já pudemos vislumbrar, afasta-se desse tipo de 

leitura “seja pelos usos linguísticos datados, seja pelo volume de páginas, seja pela 

densidade temática, ou pela ineficiência da mediação escolar e familiar” (PINA, 

2012a, p. 57).  

Essa visão de Patrícia Pina poderia ser corroborada pelos resultados de dois 

estudos levados a cabo por Begma Tavares Barbosa entre 2008 e 2009 (BARBOSA, 

2011, p. 158), cujo objetivo foi investigar os motivos da resistência do jovem frente à 

leitura de literatura, sobretudo, à leitura do cânone literário brasileiro. De acordo com 

tais resultados, coletados de textos produzidos pelos alunos em sala de aula a partir 

de perguntas feitas pelos pesquisadores envolvidos, seu desinteresse por esse tipo 

de leitura advém dos seguintes fatores, dispostos na seguinte ordem: 1º) a 

predileção pela leitura no meio tecnológico (39,3%); 2º) os temas e a linguagem 

literários distantes do seu universo de interesse (18,8%); 3º) a linguagem difícil 

desse tipo de leitura (15,7%); 4º) a obrigatoriedade escolar da leitura de literatura 

(14,1%); e 5º) a falta de incentivo na infância (11,8%) (BARBOSA, 2009, p. 7-9; 

2011, p. 158-160). Muitos desses adolescentes afirmaram, também, que uma leitura 

ao “gosto da juventude” seria aquela que oferecesse aventura, suspense e ação 

(BARBOSA, 2009, p, 10). Este último quesito, aliás, “é ingrediente buscado por 

todos, que afirmam preferir as narrativas ágeis à lentidão que, segundo eles, 

caracteriza os textos literários” (BARBOSA, 2011, p. 159). 

Aqui vale ressaltar que uma das conclusões a que Begma Tavares chegou 

com os resultados de tal pesquisa diz respeito a que esse tipo de leitor – leitor que 

busca uma “literatura de entretenimento” (BARBOSA, 2009, p. 12) – exige da escola 

uma mudança substancial quanto às suas práticas pedagógicas de incentivo à 

leitura dos clássicos literários: 

 

Práticas equivocadas de leitura e de abordagem do literário podem estar por 
detrás da ideia de que toda Literatura seria “difícil” e “chata”, de que os 
clássicos nada teriam a dizer ao jovem do século XXI, ao seu desejo de 



60 

 

aventura, de movimento, de amor, de surpresas. Ainda: o não 
reconhecimento da atualidade dos clássicos, presente no discurso dos 
jovens entrevistados, sinaliza um contato, na escola, bastante desfavorável 
com os grandes autores de nossa literatura (BARBOSA, 2009, p. 12). 

 
 

 Dentre essas “práticas equivocadas” que contribuíriam para tornar a leitura 

literária dos cânones ainda mais “difícil” e “chata” para os jovens estão, por exemplo, 

a prática do resumo e as aulas teóricas, uma simulando o contato com o texto, a 

outra se restringindo apenas à história da literatura (BARBOSA, 2009, p. 12). Dessa 

maneira, e como consequência dessa primeira conclusão por nós citada, a 

pesquisadora chega a uma outra: a de que “parece-nos mesmo que o gostar de ler 

está condicionado, em muitos casos, ao ‘aprender’ a ler literatura” (BARBOSA, 2011, 

p. 161; 2009, p. 8). E, como aprender pressupõe ensinar, podemos afirmar que, para 

Begma Tavares, ensinar a ler literatura é, tais quais as concepções de Leyla Perrone 

Moysés e de Umberto Eco, fazer o leitor ultrapassar a temática do texto literário para 

poder fruí-lo esteticamente (BARBOSA, 2009, p. 3; 2011, p. 151). E, ainda de acordo 

com a pesquisadora, por mais que a leitura literária, principalmente a dos clássicos, 

exija “silêncio, atenção focada, análise detida, reflexão, lentidão” (BARBOSA, 2009, 

p. 8), seu aprendizado requer não fugir à sua leitura (BARBOSA, 2009, p. 7). Como, 

para esses jovens, antenados com a literatura de entretenimento, tal enfrentamento 

é árduo, o aprendizado da leitura literária deve se dar por meio da mediação do 

professor (BARBOSA, 2009, p. 7; 2011, p. 162). Para comprovar que a leitura 

literária pode ser aprendida pelos jovens, Begma cita, brevemente, algumas ações 

de mediação que modelam estratégias de leitor proficiente e alguns depoimentos 

dos estudantes que acabaram constatando, por meio de tais ações mediadoras, ser 

a leitura literária uma atividade não tão chata nem tão incompreensível (BARBOSA, 

2009, p. 8-9; 2011, p. 162). Ainda com relação à necessária mediação escolar para 

o aprendizado da leitura literária, a pesquisadora faz um alerta sobre o risco de que 

algumas práticas mais simulam do que promovem o letramento literário, tais como: 

 

[...] dramatizar ou musicalizar ou, ainda, fragmentar os textos para escapar 
ao “peso” da leitura; ler (interpretar) para os alunos e não com eles; fazer 
dialogar os textos literários com outros supostamente mais “interessantes”. 
Essas parecem ser práticas bastante comuns, motivadas pelo bom 
propósito de facilitar a atividade de leitura ou torná-la mais atrativa. O 
grande equívoco dessas práticas, porém, está no risco de elidir o contato 
direto, e mesmo intenso, com o texto literário, essencial em qualquer prática 
que se disponha a reverter o quadro de desinteresse pela Literatura 
(BARBOSA, 2010, p. 7, grifos do autor). 
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 Ao citar exemplos de ações mediadoras que podem “elidir o contato direto, e 

mesmo intenso, com o texto literário”, Begma não está, necessariamente, se 

posicionando de forma contrária a elas, mas, sim, alertando para o “grande 

equívoco” de seus propósitos, que é o de “facilitar a atividade de leitura ou torná-la 

mais atrativa”. E uma dessas maneiras de facilitar e, por conseguinte, elidir o contato 

direto do leitor com o texto literário, impedindo-o de tornar-se leitor-modelo de 

segundo nível, seria “fazer dialogar os textos literários com outros supostamente 

mais ‘interessantes’”, o que nos leva a pensar, justamente, nos textos em que a 

palavra impressa não é seu principal elemento constitutivo, dentro os quais os 

quadrinhos. E, neste momento, convém retomar a epígrafe que inicia esta seção: 

“Agora eu queria que fizessem adaptações do José Saramago. Eu gosto dele, mas 

esse negócio de separar as falas de dois personagens só com uma vírgula me ferve 

a cabeça”. Como se vê, o adolescente que enuncia tal frase felicita as adaptações 

quadrinizadas pelo fato de estas, na sua concepção, lhe tornarem mais acessível o 

universo fictício de obras literárias cuja linguagem, a princípio, o impede de 

compreender seus enredos, suas mensagens. Esse ponto de vista fica evidente 

quando o jovem leitor diz gostar de Saramago, mas também afirma se incomodar 

com seu estilo, que “altera a sua expressão gráfica e pontual, respeitando a sintaxe 

da narrativa comum” (YONG-JAE, 1998). Estamos, pois, uma vez mais, diante do 

embate forma-conteúdo que as adaptações, sejam elas quadrinizadas ou não, 

sempre suscitam. No caso específico da adaptação literária em quadrinhos, há os 

que acreditam que elas podem aproximar o leitor em formação das obras originais e 

os que defendem que elas o afastam da complexidade da leitura de tais obras. 

Trata-se, assim, praticamente, do mesmo embate gerado pelas adaptações em 

prosa de clássicos literários. 

Para os integrados Flávio Calazans e Ivan Jaf28, as adaptações quadrinizadas 

dos clássicos literários servem para fisgar o jovem leitor contemporâneo. Calazans 

afirma que esse tipo de obra “torna mais tranquila a leitura do original, pois já haverá 

familiaridade com o tema, como acontece com as adaptações para o cinema, por 

                                                           
28 Valendo-nos, ainda, da distinção que Umberto Eco faz entre apocalípticos e integrados, o 
pesquisador Flávio Calazans e o escritor e roteirista Ivan Jaf estão sendo, por nós, considerados 
integrados, por não condenarem as adaptações literárias quadrinizadas, que são um produto de 
massa. 
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exemplo” (BONINO, s/d). O mesmo afirma Jaf, autor de livros destinados ao público 

infanto-juvenil e, atualmente, roteirista de adaptação em quadrinhos: “A HQ não veio 

para substituir a obra original. Serve como complemento para quem já leu ou ponto 

de partida para os primeiros interessados” (MACHADO, 2010). Ivan Jaf, inclusive, 

defende a leitura dessas adaptações na escola, pautando-se na dificuldade que os 

adolescentes enfrentam perante a linguagem dos clássicos literários: “Muitas vezes, 

os alunos não se interessam pelas obras por causa da difícil leitura, que ainda 

mantém estilos do século retrasado” (MACHADO, 2010). O referido autor, inclusive, 

“prioriza o enredo em suas adaptações. ‘Ponto de partida para quem quiser se 

aprofundar ainda mais no original’” (MACHADO, 2010).  

 Já os apocalípticos condenam esse tipo de produção por considerá-lo uma 

banalização das obras literárias. Tal é a visão do jornalista Luís Antônio Giron29 que, 

em artigo seu intitulado “Os quadrinhos podem destruir a literatura”, escreveu o 

seguinte: 

 

Mas a transposição pura e simples não é o problema. As formas e 
conteúdos podem migrar à vontade, eternamente. A questão é outra: os 
quadrinhos andam tão salientes que avançam pelo campo literário com 
avidez dos bárbaros e autoconfiança dos consagrados. As adaptações em 
HQ de obras literárias e teatrais têm surgido a cada minuto, para 
supostamente acrescentar algo aos textos originais. Elas vêm abençoadas 
pela crítica e aprovadas pelo olhar indulgente dos adultos que desacreditam 
de tudo, notadamente da capacidade de ler das novas gerações. E os 
jovens correspondem à expectativa, consumindo quadrinhos literários para 
evitar dar conta de livros que não têm paciência para ler. Como resultado, 
essas adaptações têm feito um desserviço à literatura – e à cultura como 
um todo. São, em geral, transposições de má qualidade, criadas por 
editores oportunistas, sequiosos de aproveitar a falta de vontade de ler da 
mocidade. Sob o pretexto de facilitar a leitura, esse tipo de adaptação 
destrói a vontade de ler. Traz um atalho enganoso. Isso porque, em vez de 
encurtar o caminho, o atalho elimina uma etapa importante da formação do 
jovem: a da compreensão, análise e, por consequência, do domínio de 
textos complexos. Ora, para mim isso configura um crime. 
Não vou me deter em exemplos de adaptações infelizes, que são inúmeros. 
Já me deparei com muitas adaptações, em quadrinhos ou não, porque 
minhas duas filhas estão se preparando para o vestibular e precisam ler o 
maior número de obras consagradas no menor tempo possível (GIRON, 
2011). 

 

 Essa longa citação se justifica não para evidenciar, mera e simplesmente, o 

posicionamento contrário dos que condenam a adaptação em quadrinhos, mas, sim, 

para discutirmos, ao longo de todo este trabalho, questões como: a) Praticamente 
                                                           
29 Continuamos a valer-nos da distinção feita por Umberto Eco entre apocalípticos e integrados para 
demarcar a posição contrária daqueles que, como o jornalista Luís Antônio Giron, condenam as 
adaptações literárias quadrinizadas. 
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toda a adaptação quadrinizada de clássicos literários produzida a partir do PNBE-

2006 visa o jovem público leitor em formação e, neste sentido, ela poderia ser 

considerada literatura escolar?; b) As adaptações que não são, necessariamente, 

destinadas a tal público, podem, ainda assim, ser usadas para sua formação leitora? 

De que maneira?; c) A má ou a boa qualidade dessas transposições dependem de 

que aspectos?; d) A adaptação em quadrinhos realmente “destrói a vontade de ler” 

do jovem leitor?; e) Esse tipo de adaptação tem, por objetivo único, facilitar a leitura 

dos clássicos literários? 

 Parte dessas questões começará a ser respondida a partir de agora para, nos 

capítulos seguintes, ser aprofundada com maior rigor. Iniciemos, pois, pela breve 

análise comparativa entre as estrofes de 1 a 9 do Canto I de Os Lusíadas e as 

primeiras páginas da obra Lusíadas 2500 (Volume 1)30, adaptação quadrinizada do 

poema épico camoniano feita pelo quadrinista Lailson de Holanda Cavalcanti. 

 
1 
As armas e os Barões assinalados   
Que da Ocidental praia Lusitana   
Por mares nunca de antes navegados   
Passaram ainda além da Taprobana,   
Em perigos e guerras esforçados   
Mais do que prometia a força humana,   
E entre gente remota edificaram   
Novo Reino, que tanto sublimaram;    
 
2       
E também as memórias gloriosas   
Daqueles Reis que foram dilatando   
A Fé, o Império, e as terras viciosas   
De África e de Ásia andaram devastando,  
E aqueles que por obras valerosas   
Se vão da lei da Morte libertando,   
Cantando espalharei por toda parte,   
Se a tanto me ajudar o engenho e arte.    
 
3       
Cessem do sábio Grego e do Troiano   
As navegações grandes que fizeram;   
Cale-se de Alexandro e de Trajano   
A fama das vitórias que tiveram;   
Que eu canto o peito ilustre Lusitano,   
A quem Neptuno e Marte obedeceram.   
Cesse tudo o que a Musa antiga canta,   
Que outro valor mais alto se alevanta.    
 
 
4       

                                                           
30 Esse primeiro volume de Lusíadas 2500, publicado em 2006, traz, em si, apenas os Cantos de 1 a 
4 de Os Lusíadas. O volume 2 com o restante da obra camoniana nunca chegou a ser publicado. 
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E vós, Tágides minhas, pois criado   
Tendes em mi um novo engenho ardente,  
Se sempre em verso humilde celebrado   
Foi de mi vosso rio alegremente,   
Dai-me agora um som alto e sublimado,  
Um estilo grandíloco e corrente,    
Por que de vossas águas Febo ordene   
Que não tenham enveja às de Hipocrene.  
 
5 
Dai-me ũa fúria grande e sonorosa, 
E não de agreste avena ou frauta ruda, 
Mas de tuba canora e belicosa, 
Que o peito acende e a cor ao gesto muda; 
Dai-me igual canto aos feitos da famosa 
Gente vossa, que a Marte tanto ajuda; 
Que se espalhe e se cante no universo, 
Se tão sublime preço cabe em verso.  
 
6 

E vós, ó bem nascida segurança 

Da Lusitana antiga liberdade, 
E não menos certíssima esperança 
De aumento da pequena Cristandade; 
Vós, ó novo temor da Maura lança, 
Maravilha fatal da nossa idade, 
(Dada ao mundo por Deus, que todo o mande, 
Pera do mundo a Deus dar parte grande); 
 
7 
Vós, tenro e novo ramo florecente 
De ũa árvore, de Cristo mais amada 
Que nenhua nascida no Ocidente, 
Cesárea ou Cristianíssima chamada 
(Vede-o no vosso escudo, que presente 
Vos amostra a vitória já passada, 
Na qual vos deu por armas e deixou 
As que Ele pera si na Cruz tomou); 
 
8 
Vós, poderoso Rei, cujo alto Império 
O Sol, logo em nascendo, vê primeiro, 
Vê-o também no meio do Hemisfério, 
E quando dece o deixa derradeiro; 
Vós, que esperamos jugo e vitupério 
Do torpe Ismaelita cavaleiro, 
Do Turco Oriental e do Gentio 
Que inda bebe o licor do santo Rio: 
 
9 
Inclinai por um pouco a majestade 
Que nesse tenro gesto vos contemplo, 
Que já se mostra qual na inteira idade, 
Quando subindo ireis ao eterno templo; 
Os olhos da real benignidade 
Ponde no chão: vereis um novo exemplo 
De amor dos pátrios feitos valerosos, 
Em versos divulgado numerosos (CAMÕES, 1980, p. 75-79).
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(CAVALCANTI, 2006, p. IV-X) 

 

Nessas páginas iniciais da referida adaptação, o que se pode observar 

considerando, por ora, apenas seu conteúdo imagético, é seu tom futurista, oriundo, 

por exemplo, da presença de caravelas em forma de espaçonaves e de uma espécie 

de robô denominado, por uma das personagens, de “Registrador KMOS1572”. 



69 

 

Trata-se de elementos que, como se sabe, não constam da epopeia camoniana, 

clássico este escrito em 1572, época das grandes navegações. Com relação ao 

conteúdo verbal da adaptação, nota-se que ela se apresenta ora em legendas 

amarelas, ora em balões de fala na cor branca. Comparando tal conteúdo com o 

texto da obra original, percebe-se outro dado importante: o que aparece nas 

legendas amarelas corresponde ao texto integral das estrofes de 1 a 9 do Canto I do 

poema camoniano, sendo os balões de fala em branco inserções feitas por Lailson 

de Holanda Cavalcanti e, portanto, não constantes no clássico português. Aliás, é 

esta a dinâmica que embasa toda a adaptação deste primeiro volume: todas as 

estrofes dos cantos de 1 a 4 são transcritas na sua íntegra, sendo elas, muito 

esporadicamente, intercaladas pela introdução de balões de falas criadas pelo autor 

da adaptação. 

Seguindo com a análise do trecho selecionado, se o observarmos ainda mais 

detidamente, será possível verificar que é justamente a leitura do discurso verbal 

criado pelo adaptador (CAVALCANTI, 2006, p. VI-VII), em conjunção com as 

imagens subsequentes (CAVALCANTI, 2006, p. VIII-IX), que nos permite inferir que 

Vasco da Gama enviou para o “Planeta Real” (na obra camoniana, Reino de 

Portugal) uma “nave-correio” cuja função, ao que parece, é encarregar-se de 

anunciar ao rei alguma mensagem muito importante. Afirmamos “ao que parece”, 

pois as estrofes de 1 a 8, transcritas neste trecho, não fazem nenhuma menção 

específica a esse fato: enquanto essas estrofes têm o propósito de exaltar os feitos 

portugueses – sobretudo sua responsabilidade em ter propagado a fé cristã pelas 

terras por eles conquistadas –, invocar as divindades mitológicas para auxiliá-lo 

nessa empreitada de enaltecimento e dedicá-la, em forma de poesia, ao rei D. 

Sebastião (CAMÕES, 1980, p. 75-78), as imagens na adaptação cuidam de mostrar 

ao leitor a longa distância que a “nave-correio” percorreu para chegar ao “Planeta 

Real” com a missão de divulgar ao rei a tal importante mensagem que, talvez, diga 

respeito à descoberta de novas terras. Dessa maneira, o texto camoniano e a 

narrativa visual trilham, cada um a seu modo, caminhos distintos, o que, de modo 

algum, é motivo para desqualificar o trabalho de Lailson, uma vez que qualquer 

adaptação é uma obra distinta de seu hipotexto, apesar do vínculo que as une. Além 

disso, mesmo que os desenhos das vinhetas não correspondam, exatamente, ao 

que é enunciado pelos versos camonianos, suas disposições ao longo de uma 

extensa sequência de vinhetas nos transmitem a ideia do quão árdua e corajosa foi 
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a empreitada portuguesa rumo, não só a mares, mas, também, a céus nunca dantes 

percorridos. 

Considerando toda essa dinâmica entre texto verbal – preservação integral do 

texto clássico e inserção de textos que lhe são alheios – e imagem, surge a primeira 

pergunta: que tipo de público essa adaptação contemplaria: um jovem leitor em 

formação ou um leitor experiente? A princípio, mesmo transpondo o poema 

camoniano para a linguagem das HQ’s sob uma perspectiva futurista, o fato de o 

texto épico ter sido todo transcrito na íntegra nos faz pensar que a obra se destina a 

um público leitor mais experiente, mais especificamente, um leitor literário maduro 

que, por já ter tido um contato prévio e prolongado com a narrativa de Camões, 

provavelmente conseguirá estabelecer as relações de sentido entre as imagens e os 

balões de fala presentes na adaptação e os versos do poema épico português. No 

entanto, ao lermos o paratexto31 constante na orelha da capa dessa obra, 

constatamos que ela não é destinada propriamente a um leitor experiente: 

 

Com esta encenação futurista em que a ação se desloca para o ano 2500, o 
artista gráfico Lailson de Holanda Cavalcanti interpreta o texto integral do 
mais importante poeta da língua portuguesa, Luís Vaz de Camões, 
realçando a grandeza e a permanência desta epopeia que já atravessou 
quase cinco séculos. 
Esta nova versão conjuga o que há de melhor em concepção gráfica e 
editorial para trazer a obra do maior autor português de todos os tempos 
para mais perto do leitor do século XXI e cria oportunidades para sua 
utilização didática. 

 

Pelo presente paratexto, percebe-se que o público-alvo da adaptação não só 

se refere ao leitor juvenil em formação como, também, aos professores das escolas 

que venham a adotá-la para “sua utilização didática”. Explicando melhor essa 

afirmação, essa adaptação literária em quadrinhos poderia ser categorizada como 

literatura escolar, primeiro porque a “encenação futurista” parece prestar-se a 

amenizar para o leitor juvenil contemporâneo a difícil linguagem seiscentista da 

épica camoniana, afinal “ação, diversão e visualidade são as preferências dos 

consumidores de bens culturais impressos nesse nosso século XXI” (PINA, 2012a, 

p. 86). Contudo, como nem mesmo a ação, a diversão e a visualidade, ao que tudo 

indica, poderão atenuar a dificuldade que esse leitor terá em estabelecer um diálogo 

                                                           
31 Paratexto diz respeito “[à]quilo que rodeia ou acompanha marginalmente um texto e que tanto pode 
ser determinado pelo autor como pelo editor do texto original. O elemento paratextual mais antigo é a 
ilustração. Outros elementos paratextuais comuns são o índice, o prefácio, o posfácio, a dedicatória 
ou a bibliografia” (CEIA, s/d). 
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eficaz entre texto e imagem, de modo a produzir uma leitura adequada do universo 

de Os lusíadas, então se presume ser o professor – este, sim, concebido como leitor 

experiente da linguagem seiscentista – o responsável por fazer dessa adaptação um 

instrumento promotor da posterior leitura do clássico.  

Tal empreendimento pedagógico seria, no entanto, a nosso ver, tão árduo 

quanto o empreendimento levado a cabo pelos navegantes portugueses ao 

buscarem, em terras longínquas, novas terras e novas riquezas. Se, como foi 

possível verificar com Begma Tavares e com os depoimentos de alguns jovens 

leitores acerca de algumas adaptações quadrinizadas, a linguagem literária dos 

clássicos é um dos principais obstáculos para sua compreensão, então a primeira 

dificuldade que os leitores dessa adaptação da obra camoniana enfrentariam estaria 

relacionada ao fato de, nela, todo o texto camoniano ter sido transcrito na íntegra. A 

fim de refletir sobre o que vem a ser leitura literária e leitor literário, o professor e 

crítico literário João Adolfo Hansen descreveu a seguinte situação em seu artigo 

“Reorientações no campo da leitura literária”: 

 

Alunos de um 3º Colegial noturno de uma escola pública de Carapicuíba, na 
Grande São Paulo, foram observados por uma orientanda minha [...] que faz 
pesquisa sobre representações da leitura literária, numa aula em que tinha 
de ler uma fotocópia da proposição de Os Lusíadas. Não tinham nenhuma 
informação sobre Camões, a não ser que o texto vinha de uma grande 
abstração, o século XVI. Quando leram o verso inicial, “As armas e os 
barões assinalados”, traduziram “armas” por revólveres calibre 38, 
escopetas e estiletes, mas se recusaram a continuar, pois não sabiam o 
significado de “barões assinalados”. Depois da explicação da professora, 
afirmaram que não queriam saber nada “desse tal de Camões” (HANSEN, 
2005, p. 29).  

 
 

Se, de acordo com Waldomiro Vergueiro, “as boas adaptações – e mesmo as 

HQ’s originais – precisam respeitar uma regra simples: serem verdadeiramente 

histórias em quadrinhos e não um resumo, ou a transposição integral das obras 

originais” (BONINO, s/d), então Lusíadas 2500 (Volume 1), ao transpor os cantos de 

1 a 4, sem fazer qualquer tipo de modificação em seu texto, pode continuar fazendo 

com que seus jovens leitores continuem imersos na “grande abstração” a que a 

épica camoniana vem sendo relegada: a de que se trata de uma obra “do mais 

importante poeta da língua portuguesa”. 

Assim sendo e retomando o que disse Ivan Jaf acerca do processo de 

adaptação dos clássicos literários para a linguagem dos quadrinhos, Lusíadas 2500 
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(Volume 1) pode até servir como “complemento para quem já leu” Os Lusíadas, mas 

não serve como “ponto de partida para os primeiros interessados”, nem mesmo para 

estes terem acesso a seu enredo, logo, a seu conteúdo. Além disso, seria muito 

difícil usá-lo com o objetivo de ensinar a leitura literária e, por conseguinte, formar 

um leitor literário. Não se trata, aqui, de confirmar se essa adaptação é ou não 

escolar nem de julgar se sua qualidade é boa ou ruim, mas, sim, de encará-la como 

um produto ideológico, cujo propósito de prestar-se como recurso pedagógico é 

inadequado, na medida em que respeita, excessivamente, o texto literário. Acerca 

dessa transposição da linguagem literária para a linguagem dos quadrinhos, Moacy 

Cirne afirma:  

 

Quantos e quantos romances adaptados não passam de simples ‘histórias 
ilustradas’? 
Mesmo que os quadrinhos se produzam dentro de parâmetros literários 
narrativos (para além das próprias adaptações), não nos esqueçamos que 
tais parâmetros, nos bons autores, são redimensionados pela temperatura 
gráfica dessa ou daquela estória. Os quadrinhos, assim, não podem ser 
literários – os quadrinhos não são literatura [...]. Neste sentido, existe, sim, 
um problema literário na “banda desenhada”, mas só quando se pretende 
atingir, com suas estórias, determinado nível literário. Nada mais 
equivocado, nada mais grosseiro; no mínimo, deixará de ser bom quadrinho 
para se tornar má literatura naquilo que poderia ser projeto supostamente 
literário (CIRNE, 2000, p. 184, grifos do autor). 

 
 

As reflexões de Cirne obrigam-nos a pensar, justamente, sobre o “problema 

literário”, isto é, sobre se a manutenção ipsis litteris do texto tal qual aparece 

configurado em um romance é realmente necessária quando transposta para a 

linguagem dos quadrinhos e, caso seja necessária, em que medida ela deve 

aparecer na adaptação, uma vez que os “parâmetros literários narrativos [...] são 

redimensionados pela temperatura gráfica dessa ou daquela estória”, ou mais 

especificamente, “os quadrinhos não são apenas para serem lidos; são também 

para serem vistos. Em muitas séries, são sobretudo para serem vistos” (CIRNE, 

2000, p. 175-176, grifos do autor). E essas indagações valem tanto para as 

adaptações escolares como para as produzidas sem tal propósito, afinal, mesmo 

uma adaptação produzida sem fins pedagógicos pode vir a ser utilizada em sala de 

aula com a finalidade de fazer os alunos tomarem conhecimento do universo de uma 

determinada obra literária. Isso porque sua produção e venda podem ser 

estimulados pelo que já abordamos sobre o fato de o Governo Federal encarar os 

quadrinhos como um instrumento eficaz na arregimentação e formação de leitores; 
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aliás, se o próprio governo não possui critérios muito bem definidos sobre de que 

elementos uma adaptação em quadrinhos precisa ser constituída visando a 

formação de leitores, nada  impede que uma adaptação, cujo perfil não seja 

necessariamente pedagógico, venha a fazer parte das listas do PNBE. 

Com relação aos critérios não muito bem definidos por parte do MEC, para a 

escolha desse tipo de produção textual, importa salientar que, desde o edital do 

PNBE de 2006 até o último de 2015, eles praticamente se repetem, sem haver 

nenhum acréscimo de informação: 

 

 
PNBE 

 
DA COMPOSIÇÃO  

DOS ACERVOS 
 

 
CRITÉRIO DE SELEÇÃO  

(QUALIDADE DO TEXTO) –  
EM ANEXOS NOS EDITAIS 

 
 

2 
0 
0 
6 

 
[...] 
4.1.1. Cada acervo será composto por 75 
(setenta e cinco) títulos, contemplando 
textos de: 
1 – poesia; 
2 – conto, crônica, teatro, texto da tradição 
popular; 
3 – romance; 
4 – memória, diário, biografia; 
5 – livros de imagens e livros de histórias 
em quadrinhos, dentre os quais se 
incluem obras clássicas da literatura 
universal artisticamente adaptadas ao 
público jovem. 
 
4.2. Serão aceitas traduções e 
adaptações. Os critérios de tradução e 
adaptação utilizados e sua adequação ao 
público leitor serão também avaliados, 
conforme consta do anexo IV deste edital 
(BRASIL, 2006b, p. 2, grifos nossos). 
 

 
Nas adaptações e traduções, serão 
considerados os aspectos textuais e 
editoriais que particularizam cada obra. 
Além de assegurar as qualidades literárias 
do original, deverão adequar a linguagem e 
o assunto ao público-alvo. O modo como o 
fazem será avaliado, assim como a 
presença, na edição, de elementos 
constitutivos das partes prétextual e pós-
textual – como sumário, prefácio, notas, 
posfácio, glossário etc. – que possam 
estimular e enriquecer a leitura do jovem 
leitor. 
Nos livros de imagens e quadrinhos será 
considerado como critério preponderante a 
relação texto – imagem e as possibilidades 
de leitura das narrativas pictóricas 
(BRASIL, 2006b, p. 14, grifos nossos). 

 
2 
0 
0 
8 

 
 

 
[...] 
4.4. Os acervos, além das obras de 
orientação pedagógica, deverão 
contemplar: 
1. Textos em verso – poemas, quadras, 
parlendas, cantigas, travalínguas, 
adivinhas; 
2. Textos em prosa – pequenas histórias, 
novelas, contos, crônicas, textos de 
dramaturgia, memórias, biografias; 
3. Livros de imagens e livros de histórias 
em quadrinhos, dentre os quais se 
incluem obras clássicas da literatura 
universal artisticamente adaptadas ao 

 
No caso das adaptações e traduções, [...] é 
importante que sejam mantidas as 
qualidades literárias da obra original. 
Nos livros de imagens e quadrinhos será 
considerado como critério preponderante a 
relação entre texto e imagem e as 
possibilidades de leitura das narrativas 
visuais (BRASIL, 2008a, p. 22, grifos 
nossos). 
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público da educação infantil e das 
séries/anos iniciais do ensino fundamental 
(BRASIL, 2008a, p. 2-3, grifos nossos). 
 

 
2 
0 
0 
9 

 
 
 

 
[...] 
4.2. Os acervos para as duas etapas, 
ensino fundamental séries/anos finais e 
ensino médio, deverão contemplar: 
4.2.1. poema; 
4.2.2. conto, crônica, teatro, texto da 
tradição popular; 
4.2.3. romance; 
4.2.4. memória, diário, biografia, ensaio; 
4.2.5. obras clássicas; 
4.2.6. histórias em quadrinhos (BRASIL, 
2009b, p. 2). 
 

 
No caso de traduções é importante que 
sejam mantidas as qualidades literárias da 
obra original. 
No caso das histórias em quadrinhos, será 
considerada como critério preponderante a 
relação entre texto e imagem e o 
tratamento estético das narrativas visuais, 
adequadas aos jovens das séries finais do 
fundamental e do ensino médio (BRASIL, 
2009b, p. 13, grifos nossos). 

 
2 
0 
1 
0 

 
[...] 
3.2.3. Categoria 3: para escolas que 
atendem alunos dos anos iniciais do 
ensino fundamental: 
3.2.3.1. Textos em verso – poemas, 
quadras, parlendas, cantigas, 
travalínguas, adivinhas; 
3.2.3.2. Textos em prosa – pequenas 
histórias, novelas, contos, crônicas, 
teatro, clássicos da literatura infantil; 
3.2.3.3. Livros de imagens e livros de 
histórias em quadrinhos, dentre os 
quais se incluem obras clássicas da 
literatura universal, artisticamente 
adaptadas ao público dos anos iniciais do 
ensino fundamental; 
3.2.4. Categoria 4: para escolas que 
atendem alunos da educação de jovens e 
adultos (anos iniciais e finais do ensino 
fundamental e médio): 
3.2.4.1. Textos em verso – poemas, 
quadras, parlendas, cantigas, 
travalínguas, adivinhas, canções, cordel; 
3.2.4.2. Textos em prosa – romances, 
novelas, contos, crônicas, teatros, fábulas, 
biografias, diários, relatos de experiências, 
textos de tradição popular (causos, 
lendas, provérbios, ditos populares); 
3.2.4.3. Livros de imagens e livros de 
histórias em quadrinhos, dentre os quais 
se incluem obras clássicas da literatura 
universal, artisticamente adaptadas ao 
público de educação de jovens e adultos 
(ensino fundamental e médio) (BRASIL, 
2010a, p. 3-4, grifos nossos). 
 

 
No caso das adaptações e traduções, 
devem ser mantidas as qualidades 
literárias da obra original. 
Nos livros de imagens e quadrinhos 
também será considerada como critério a 
relação entre texto e imagem e as 
possibilidades de leitura das narrativas 
visuais (BRASIL, 2010a, p. 27-28, grifos 
nossos). 

 
2 
0 
1 
1 

 
[...] 
3.1. Serão aceitas para participar do 
processo de avaliação e seleção obras de 
literatura voltadas para as etapas do 

 
No caso das histórias em quadrinhos será 
considerado como critério preponderante a 
relação entre texto e imagem e as 
possibilidades de leitura das narrativas 
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 ensino médio e dos anos finais do ensino 
fundamental. 
[...] 
3.5.1. poema; 
3.5.2. conto, crônica, novela, teatro, texto 
da tradição popular; 
3.5.3. romance; 
3.5.4. memória, diário, biografia, relatos 
de experiências; 
3.5.5. obras clássicas da literatura 
universal; 
3.5. As obras poderão ser pré-inscritas 
nos seguintes gêneros literários: 
3.5.6. livros de imagens e livros de 
histórias em quadrinhos (BRASIL, 2011a, 
p. 1-2). 
 

visuais (BRASIL, 2011a, p. 14, grifos 
nossos). 

 
2 
0 
1 
2 

 
[...] 
3.2.3. Categoria 3: para escolas que 
atendem alunos dos anos iniciais do 
ensino fundamental: 
3.2.3.1. Textos em verso – poema, 
quadra, parlenda, cantiga, trava-língua, 
adivinha; 
3.2.3.2. Textos em prosa – pequenas 
histórias, novela, conto, crônica, teatro, 
clássicos da literatura infantil; 
3.2.3.3. Livros de imagens e livros de 
histórias em quadrinhos, dentre os quais 
se incluem obras clássicas da literatura 
universal, artisticamente adaptadas ao 
público dos anos iniciais do ensino 
fundamental; 
3.2.4. Categoria 4: para escolas que 
atendem alunos da educação de jovens e 
adultos – etapas do ensino fundamental e 
do ensino médio: 
3.2.4.1. Textos em verso – poema, cordel, 
provérbios, ditos populares; 
3.2.4.2. Textos em prosa – romance, 
novela, conto, crônica, teatro, biografia, 
diário, relato de experiência, texto de 
tradição popular; 
3.2.4.3. Livros de imagens e livros de 
histórias em quadrinhos, dentre os quais 
se incluem obras clássicas da literatura 
universal, artisticamente adaptadas ao 
público de educação de jovens e adultos 
(ensino fundamental e médio) (BRASIL, 
2012a, p. 2, grifos nossos). 
 

 
No caso das adaptações e traduções, 
devem ser mantidas as qualidades 
literárias da obra original. 
Nos livros de imagens e quadrinhos 
também será considerada como critério a 
relação entre texto e imagem e as 
possibilidades de leitura das narrativas 
visuais (BRASIL, 2012a, p. 24, grifos 
nossos). 

 
2 
0 
1 
3 

 

 
[...] 
1.1. Este edital tem por objeto a 
convocação de editores para o processo 
de inscrição e seleção de obras de 
literatura destinadas aos alunos do ensino 
fundamental – anos finais e do ensino 
médio matriculados nas escolas públicas 

 
No caso das histórias em quadrinhos, será 
considerado como critério preponderante a 
relação entre texto e imagem e as 
possibilidades de leitura das narrativas 
visuais (BRASIL, 2013a,  p. 21, grifos 
nossos). 
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que integram os sistemas de educação 
federal, estadual, municipal e do Distrito 
Federal, no âmbito do PNBE. 
[...] 
3.6. As obras de literatura poderão ser 
pré-inscritas nos seguintes gêneros 
literários: 
3.6.1. poema; 
3.6.2. conto, crônica, novela, teatro, texto 
da tradição popular; 
3.6.3. romance; 
3.6.4. memória, diário, biografia, relatos 
de experiências; 
3.6.5. obras clássicas da literatura 
universal; 
3.6.6. livros de imagens e livros de 
histórias em quadrinhos (BRASIL, 2013a, 
p. 1-2). 
 

 
2 
0 
1 
4 

 
[...] 
1.1. Este Edital tem por objeto a 
convocação de editores para o processo 
de inscrição e seleção de obras de 
literatura destinadas aos alunos da 
educação infantil nas etapas creche e pré-
escola, dos anos iniciais do ensino 
fundamental e da educação de jovens e 
adultos nas etapas fundamental e médio, 
registrados nas escolas públicas que 
integram os sistemas de educação 
federal, estadual, municipal e do Distrito 
Federal, no âmbito do PNBE. 
[...] 
3.2.3.1. Textos em verso – poema, 
quadra, parlenda, cantiga, trava-língua, 
adivinha; 
3.2.3.2. Textos em prosa – pequenas 
histórias, novela, conto, crônica, teatro, 
clássicos da literatura infantil; 
3.2.3. Categoria 3: para escolas que 
atendem alunos dos anos iniciais do 
ensino fundamental: 
3.2.3.3. Livros de imagens e livros de 
histórias em quadrinhos, dentre os quais 
se incluem obras clássicas da literatura 
universal, artisticamente adaptadas ao 
público dos anos iniciais do ensino 
fundamental; 
3.2.4. Categoria 4: para escolas que 
atendem alunos da educação de jovens e 
adultos – etapas do ensino fundamental e 
do ensino médio: 
3.2.4.1. Textos em verso – poema, cordel, 
provérbios, ditos populares; 
3.2.4.2. Textos em prosa – romance, 
novela, conto, crônica, teatro, biografia, 
diário, relato de experiência, texto de 
tradição popular; 
3.2.4.3. Livros de imagens e livros de 

 
No caso das adaptações e traduções, 
devem ser mantidas as qualidades 
literárias da obra original. 
Nos livros de imagens e quadrinhos 
também será considerada como critério a 
relação entre texto e imagem e as 
possibilidades de leitura das narrativas 
visuais (BRASIL, 2014a, p. 20, grifos 
nossos). 
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O que se pode verificar em praticamente todos os editais quanto às obras 

clássicas quadrinizadas, é que elas devem ser “artisticamente adaptadas” a seu 

público-alvo. Com relação aos quadrinhos de um modo geral – e, portanto, não 

apenas especificamente aos clássicos em quadrinhos –, os critérios de seleção 

essenciais concernem à “relação entre texto e imagem” e às “possibilidades de 

leitura das narrativas visuais”. Quando afirmam “no caso das adaptações e 

traduções, devem ser mantidas as qualidades literárias da obra original”, os editais 

parecem estar se referindo não às adaptações quadrinizadas, mas, sim, às 

tradicionais adaptações em prosa. Considerando esses vagos critérios, surge uma 

questão central: como as editoras podem interpretá-los e, inclusive, relacioná-los? 

Desdobrando essa questão, teríamos duas outras possíveis: 

 

histórias em quadrinhos, dentre os quais 
se incluem obras clássicas da literatura 
universal, artisticamente adaptadas ao 
público de educação de jovens e adultos 
(ensino fundamental e médio) (BRASIL, 
2014a, p. 1-2, grifos nossos). 
 

2 
0 
1 
5 

 

 
[...] 
1.1. Este edital tem por objeto a 
convocação de editores para o processo 
de aquisição de obras de literatura 
destinadas às escolas públicas que 
oferecem os anos finais do ensino 
fundamental e ensino médio e que 
integram os sistemas de educação 
federal, estadual, municipal e do Distrito 
Federal, no âmbito do PNBE. 
[...] 
 
3.6. As obras de literatura poderão ser 
pré-inscritas nos seguintes gêneros 
literários:  
3.6.1. poema; 
3.6.2. conto, crônica, novela, teatro, texto 
da tradição popular;  
3.6.3. romance;  
3.6.4. memória, diário, biografia, relatos 
de experiências;  
3.6.5. obras clássicas da literatura 
universal;  
3.6.6. livros de imagens e livros de 
histórias em quadrinhos (BRASIL, 2015, p. 
1-2). 
 

 
No caso das histórias em quadrinhos será 
considerada como critério preponderante a 
relação entre texto e imagem e as 
possibilidades de leitura das narrativas 
visuais (BRASIL, 2015, p. 29, grifos 
nossos). 
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a) Ainda que o MEC diferencie, de modo sutil, adaptações em prosa de adaptações 

quadrinizadas, as editoras poderiam produzir estas últimas considerando o critério 

de seleção daquelas que, como acabamos de ver, diz respeito a manter “as 

qualidades literárias da obra original”? Nesse caso, as editoras poderiam interpretar 

esse critério como a necessidade de preservar o texto da obra literária original, ainda 

que ele sofra cortes com vistas a ser adaptado para a linguagem dos quadrinhos?  

 

b) Como seria interpretado pelas editoras o critério “relação entre texto e imagem” 

para a seleção dos clássicos quadrinizados? Estariam elas acreditando que a 

imagem pode auxiliar seu público-alvo a compreender a linguagem literária da obra 

clássica, no caso de esta ser transposta para a linguagem dos quadrinhos? 

 

Se, do ponto de vista do MEC, as adaptações, sejam estas em prosa, sejam 

estas em quadrinhos, visam à formação leitora dos alunos no sentido de que eles 

tenham, ao menos, um primeiro contato com as obras clássicas de literatura, será 

que, no caso das adaptações quadrinizadas, é sempre essencial a manutenção ipsis 

litteris, mesmo que em parte, do texto dessas obras clássicas? E, no caso de que 

essa linguagem seja mantida, será que as imagens dos quadrinhos sempre darão 

conta de fazer o leitor compreender uma passagem do texto literário por ele 

considerada obscura? Quanto a esta última questão, já sinalizamos, com a breve 

análise de Lusíadas 2500 (Volume 1), que nem sempre a imagem na adaptação 

quadrinizada é garantia de que o leitor em formação irá compreender a linguagem 

literária. Um outro exemplo, desta vez prático, concerne a que a autora desta tese, 

exercendo sua função de professora na escola municipal onde leciona, fez com que 

os alunos dos 9º anos lessem, sozinhos e individualmente, “O homem que sabia 

javanês”32, adaptação quadrinizada produzida pelo roteirista Júlio Cavani e o 

quadrinista Jarbas a partir do conto de Lima Barreto33. Tal adaptação foi quase que 

exclusivamente elaborada por meio de sequências imagéticas, havendo a 

                                                           
32 Esta adaptação foi publicada no livro Domínio Público: literatura em quadrinhos 1, tendo sido 
selecionada para compor o acervo do PNBE-2009 (BRASIL, 2009b, p. 14). Há também uma outra 
adaptação em quadrinhos para o referido conto de Lima Barreto, a qual foi produzida por Jo Fevereiro 
(roteiro e arte) e Sebastião Seabra (arte final) e publicada em 2007 pela editora Escala Educacional. 
33 Tal atividade foi aplicada, pela professora, em meados de março deste ano de 2015, na EMEF 
Presidente Nilo Peçanha, tendo, por objetivo central, fazer uma constatação inicial sobre se as 
imagens sempre garantem a compreensão de seu conteúdo por parte dos leitores. Posteriormente, a 
professora irá organizar uma atividade mais sistematizada sobre assunto com o fim de colher 
resultados mais fidedignos e publicá-los sob forma de um artigo acadêmico. 
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recorrência ao elemento verbal apenas quando ele se fazia realmente necessário 

(ver adaptação na íntegra no ANEXO A). Ao fim da leitura, questionados sobre se 

eles haviam compreendido a história34, a constatação foi de que a maioria dos 

alunos – inclusive daqueles cuja proficiência em leitura é considerada de excelência 

– sentiu dificuldade em compreender a narrativa, porque, segundo o que eles 

disseram, não havia texto, isto é, não havia, por exemplo, balões de fala e legendas 

com o discurso do narrador para ajudá-los a entender a narrativa. Sobre as histórias 

totalmente gráficas, Will Eisner sinaliza que, “embora aparentemente representem 

uma forma mais primitiva de narrativa gráfica, na verdade exigem certo refinamento 

por parte do leitor (ou espectador)” (EISNER, 2001, p. 24), afirmativa por ele 

corroborada com a breve análise de Vertigo (1937), obra do ilustrador Ward 

contemporânea ao surgimento das primeiras revistas em quadrinhos (EISNER, 

2013, p. 142-150): 

 

A história exige que o leitor contribua com diálogos e interfira no fluxo da 
ação entre as páginas. Apesar dessa permuta ter sido bem-sucedida ao 
demonstrar a viabilidade da narrativa gráfica, ela não podia ir muito longe 
para um público alheio aos quadrinhos. Muitos leitores acharam esse livro 
difícil de ler. [...] Obviamente, Ward não estava interessado em encontrar 
uma solução para a grande dependência que a narrativa gráfica tem de um 
leitor “preparado”, já condicionado a participar do processo narrativo. A 
quantidade de ação que acontece entre essas cenas exige uma 
considerável capacidade de absorção por parte do leitor para que ele seja 
capaz de compreendê-la. Também é necessário uma certa “alfabetização 
visual” [...] (EISNER, 2013, p. 145). 

 

Com relação à manutenção integral ou de trechos ipsis litteris do texto das 

obras literárias clássicas, a breve análise de Lusíadas 2500 (Volume 1) serviu para 

atentarmos para o fato de que, se as imagens muito provavelmente não garantem a 

absoluta compreensão do texto camoniano por parte do jovem leitor, a manutenção 

do texto da obra clássica também poderá se converter em uma estratégia inócua 

para o entendimento não só do hipotexto, como da própria adaptação. No entanto, 

visto não podermos fazer uma afirmação genérica tomando por base apenas uma 

obra, sigamos com a análise de outros dois clássicos quadrinizados: A divina 

comédia e O auto da barca do inferno, ambos publicados pela Peirópolis. Segundo 

Renata Farhat Borges, diretora editoral responsável pela referida coleção, esta “vem 

conquistando leitores jovens e experientes, de quadrinhos e de literatura, em 

                                                           
34  A professora não chegou a apresentar o conto de Lima Barreto aos alunos, nem lhes disse que o 
quadrinho de Júlio Cavani e Jarbas era uma adaptação feita a partir de tal conto. 
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espaços formais e informais de educação” (BORGES, 2013, p. 5, grifos nossos), o 

que significa afirmar que as obras da coleção não visam tão-somente um público-

leitor em formação e, por extensão, não possuem um caráter apenas pedagógico. 

Essa afirmação é confirmada pela própria editora em entrevista concedida ao 

jornalista Ederson Granetto35, quando afirma que alguns títulos são produzidos 

visando uma adoção escolar, enquanto outros visam um público já iniciado em 

leitura de literatura e de histórias em quadrinhos (UNIVESPTV, s/d, 8’35”-8’50”). 

Ainda de acordo com Renata, algumas obras da coleção que seriam voltadas para o 

leitor em formação são “Conto de Escola”, de Machado de Assis, e obras de leitura 

obrigatória para o vestibular, como Os Lusíadas, de Camões, e O auto da barca do 

inferno, de Gil Vicente (UNIVESPTV, s/d, 8’60”-8’17”); já as direcionadas para um 

público mais experiente são A morte de Ivan Ilitch, de Liev Tolstói, Orlando, de 

Virginia Woolf, Édipo Rei, de Sófocles (UNIVESPTV, s/d, 8’26”-8’31”) e A divina 

comédia (UNIVESPTV, s/d, 8’50-9’10”), de Dante Alighieri. 

Um dos princípios norteadores da Peirópolis para transpor os clássicos 

literários para os quadrinhos é que se “mantenham em seus balões ou recordatórios, 

apenas textos originários da obra literária matriz – daí a escolha de traduções 

consagradas em língua portuguesa de obras em outros idiomas” (BORGES, 2013, p. 

5). No caso de A divina comédia em quadrinhos, o adaptador Piero Bagnariol 

afirmou que a “participação de uma expert em Dante, a professora Teresa Arrigoni, 

foi preciosa para a escolha das traduções do Inferno e do Paraíso de Jorge 

Wanderley e Haroldo de Campos, respectivamente, para acompanhar a versão de 

Henriqueta Lisboa do Purgatório, indicada pela editora” (BORGES, 2013, p. 121): 

 

                                                           
35 Entrevista concedida durante o programa “Livros 56: Clássicos em quadrinhos – Renata Borges”, 
produzido pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP).  
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(BAGNARIOL; BAGNARIOL, 2011, s/p.)
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Como se nota, há uma preocupação por parte da editora em preservar o texto 

literário da obra matriz, ainda que ela não tenha sido inteiramente transcrita na 

adaptação. Nas duas páginas por nós selecionadas, percebe-se uma grande 

quantidade do texto verbal em interação com o conteúdo imagético, dinâmica esta 

presente ao longo de toda a obra adaptada. Acreditamos que essa grande 

quantidade de texto, associada à complexa estrutura sintática dos versos deste 

trecho36, já é um ponto que nos faz considerar não ser essa adaptação direcionada a 

um público infanto-juvenil, embora a consultora Maria Teresa Arrigoni, em texto de 

apresentação que antecede a obra quadrinizada em questão, tenha afirmado que 

“os leitores de todas as idades poderão percorrer pela primeira vez [...] os lugares 

dessa viagem milenar” (ARRIGONI, 2011, s/p, grifos nossos). Ressaltamos, ainda, 

que, apesar de não justificada, essa preocupação em preservar o texto literário, 

mesmo que com os devidos cortes, pode ser compreendida, no caso dessa 

adaptação, se, por exemplo, um amante da obra dantesca – portanto um leitor que a 

conhece previamente – quiser estabelecer relações de sentido entre o texto-matriz 

(ainda que traduzido) e as imagens que o acompanham. Inclusive, outro princípio 

norteador das transposições das obras literárias da coleção “Clássicos em HQ” é “de 

que os artistas que se aventuram nas traduções para quadrinhos são leitores 

apaixonados pela obra clássica escolhida para adaptar” (BORGES, 2013, p. 5). 

Já na adaptação de O auto da barca do inferno, de Gil Vicente, tal 

preocupação vem explicitamente justificada em um dos paratextos da obra, mais 

especificamente, em um texto de apresentação que a antecede. Nesse texto, escrito 

por Maurício Soares Filho, professor de Literatura do Sistema Anglo de Ensino e 

professor do Ensino Médio do Colégio São Luís, além de ator, diretor teatral e 

consultor literário da referida adaptação, lê-se o seguinte: 

 

Chata, difícil, sem relação com a vida do leitor: esses são adjetivos que 
rondam parte da literatura cobrada nos vestibulares. No entanto, quando 
nos aproximamos de autores como Gil Vicente, percebemos que é um 
grande privilégio contar com obras literárias de altíssima qualidade como 
janelas para compreendermos o passado. 
[...] 
Os desenhos do quadrinista Laudo Ferreira fazem com que muitas vezes 
nos sintamos no meio da cena. [...] Poder olhar para as personagens e vê-
las se movimentando na folha de papel é uma contribuição inigualável para 

                                                           
36 Os versos que compõem o trecho da adaptação que está sendo analisada foram traduzidos por 
Jorge Wanderley. 
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a compreensão de um texto tão complexo, escrito em versos e tão marcado 
pela rima e pelo ritmo que o português arcaico impõe. 
Optamos por manter a linguagem completamente original de 1517, para que 
o leitor possa, apoiado pelas imagens, entrar em contato com o rico 
universo vicentino sem nenhum tipo de facilitação. Afinal, mesmo que não 
estejamos preparados para entender detalhadamente todas as palavras 
pronunciadas pelas personagens, nada seria capaz de substituir a música 
que o pai do teatro em Portugal faz soar em nossos ouvidos, quando 
mergulhamos de cabeça no vigor de sua linguagem (SOARES FILHO, 
2011, s/p, grifos nossos). 

 

Primeiramente, já é possível notar, nesse texto de apresentação, a que tipo 

de leitor a adaptação é destinada: ao estudante que acha a linguagem das obras 

clássicas, sobretudo as que são cobradas no vestibular, “Chata, difícil, sem relação 

com [sua] vida”. Trata-se, pois, de um perfil muito parecido com o que foi traçado por 

Begma Tavares a partir das pesquisas efetuadas para a realização de seus estudos 

acerca do aprendizado da linguagem literária. Em segundo lugar, o professor 

Maurício insinua, nas entrelinhas, que sob a dificuldade da linguagem literária, 

encontra-se a compreensão do passado (Que passado seria este? Um passado que 

explica o presente vivenciado pelo leitor?), sendo, por essa razão, necessário 

enfrentá-la. No entanto, esse enfrentamento, como continua explicando o professor, 

pode ser amenizado, mas jamais facilitado, com o apoio das imagens quadrinizadas. 

E é justamente esta empreitada que deverá ser trilhada pelo jovem leitor em 

formação: 
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(FERREIRA, 2011, s/p)
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(FERREIRA, 2011, s/p)
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Pelo que é possível observar, parece que o fato de essa adaptação 

quadrinizada “manter a linguagem completamente original de 1517” do texto 

dramático vicentino não impede o leitor de compreender seu enredo: apesar de, por 

exemplo, logo na primeira página da história, o leitor não saber, a princípio, o que 

são “batéis”, é possível que ele consiga inferir, logo após seguir para a próxima 

página, que essa palavra significa “barcas” e, mais especificamente no caso dessa 

história, duas barcas: uma que vai para a glória, outra que vai para o inferno. Essa 

inferência pode se dar justamente devido à presença de uma imagem que 

representa tais barcas. Além das imagens, as notas de rodapé constantes em 

algumas das páginas dessa adaptação tentam cumprir a função de esclarecer a seu 

leitor determinadas expressões linguísticas praticamente impossíveis de ser 

inferidas. 

Enfim, diferentemente de Lusíadas 2500 (Volume 1), o Auto da barca do 

inferno em quadrinhos conjuga, de forma adequada, linguagem literária e imagem, o 

que poderia bastar para concordarmos com Pina sobre o fato de que as “obras-fonte 

imprimem aos jovens contemporâneos uma série de obstáculos que os quadrinhos 

relativizam. A representação visual é uma alternativa muito interessante neste 

sentido” (PINA, 2010a, p. 88). No entanto, essa adequação em o Auto da barca do 

inferno em quadrinhos parece estar mais relacionada a um caráter instrumental do 

que ao prazer da leitura, não deixando, pois, de ser um obstáculo aos jovens 

contemporâneos. Em termos mais claros, a opção por manter o português arcaico 

de 1517, com esclarecimentos de parte de suas estruturas linguísticas mediante a 

presença de notas de rodapé, parece extirpar todo o prazer que essa história 

quadrinizada poderia proporcionar ao leitor, na medida em que contribui para tornar 

sua leitura mais truncada, por conseguinte, sem a dinamicidade requerida pela 

leitura de uma HQ. Se, como afirma o professor Maurício, “nada seria capaz de 

substituir a música que o pai do teatro em Portugal faz soar em nossos ouvidos, 

quando mergulhamos de cabeça no vigor de sua linguagem”, por que, então, fazer 

com que ela seja compreendida, ainda que minimamente, por meio do auxílio de 

uma linguagem imagética? Caso esse texto arcaico fosse vertido para o português 

mais atual nessa adaptação quadrinizada, a obra vicentina estaria sendo 

desconfigurada? Já que, como vimos com Vergueiro, essas adaptações “precisam 

respeitar uma regra simples: serem verdadeiramente histórias em quadrinhos e não 

um resumo, ou a transposição integral das obras originais” (BONINO, s/d) – logo, 
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precisariam ser dotadas de maior dinamicidade –, elas deveriam valer por si 

próprias, e não ser encaradas como mero acesso para a leitura literária da obra 

adaptada. A esse respeito, Lielson Zeni afirma que as “produções em quadrinhos 

baseadas em obras literárias devem ser avaliadas por seu valor como arte 

autônoma, e não à sombra da produção original” (ZENI, 2009, p. 127, grifos nossos).  

Ainda que, como bem lembra Waldomiro Vergueiro e Paulo Ramos, o MEC pareça 

“encarar os quadrinhos – por mesclarem elementos verbais escritos e visuais – 

como um estímulo à leitura”, essa é “uma visão parcial da questão. Quadrinhos 

também é leitura” (VERGUEIRO; RAMOS, 2009, p. 40, grifos nossos). 

Com todas as reflexões tecidas até este momento, gostaríamos de fazer, 

ainda que brevemente, alguns apontamentos sobre essa relação entre quadrinhos e 

literatura, os quais nos servirão para ponderações que serão aprofundadas nos 

capítulos seguintes deste nosso trabalho. Primeiramente, gostaríamos de salientar 

que não estamos defendendo o não uso do texto literário nas adaptações 

quadrinizadas. O que se está pleiteando é que esse recurso não vise tão-somente a 

“um grande respeito pela arte literária, [...] como se [ela] fosse somente o texto ‘bem 

escrito’” (ZENI, 2014, p. 126). Assim, caso a opção seja por manter parte do texto do 

clássico, que sua edição seja feita de modo a não tornar secundário o aspecto 

imagético da adaptação quadrinizada, tal qual fez, por exemplo, Fabiano Barroso 

com as versões do conto “Brincadeira”, do russo Anton Tchekhov, e do conto infantil 

“A pequena vendedora de fósforos”, do dinamarquês Hans Christian Andersen. 

Nelas, o quadrinista mineiro elaborou o conteúdo escrito a partir de edições37 

efetuadas em traduções38 para o português que ele julgou como as mais adequadas 

para seu trabalho, e o fez de maneira a que as adaptações não ficassem carregadas 

de longos trechos verbais (ver as referidas adaptações na íntegra nos ANEXOS B e 

D). Além disso, também se está sugerindo que essa manutenção do texto literário 

não esteja atrelada a um mero objetivo instrumental, como parece ocorrer, por 

exemplo, na adaptação de o Auto da barca do inferno em quadrinhos. Esse objetivo, 

aliás, do nosso ponto de vista, pode contribuir não só para afastar ainda mais o leitor 
                                                           
37 Em entrevista a nós concedida (vê-la na íntegra no APÊNDICE A), Fabiano Barroso afirma, em 
resposta à Questão 7, que não acha essencial a manutenção do hipotexto canônico na adaptação, 
apesar de ter optado por esta estratégia no momento de produzir suas adaptações quadrinizadas.  
38 A quadrinização de “Brincadeira” foi feita a partir da tradução de Tatiana Belinky e encontra-se no 
livro O malfeitor e outros contos da velha Rússia (TCHEKHOV, s/d, p. 32-35); já a quadrinização de 
“A pequena vendedora de fósforos” foi feita a partir da tradução de Pepita de Leão e encontra-se no 
livro Contos de Andersen II: A rainha da neve (ANDERSEN, 1960, p. 267-274). Ver as traduções, 
respectivamente, nos ANEXOS C e E. 
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em formação das obras clássicas, como, também, para tornar a adaptação em 

quadrinhos uma leitura “chata, difícil, sem relação com a vida do leitor”, 

características estas quase sempre atribuídas por esse leitor aos clássicos. 

Em segundo lugar, e, de certa forma, como decorrência do primeiro 

apontamento, não se pode esquecer que literatura e quadrinho “são linguagens e 

discursos substancialmente diferentes, com propostas e objetivos criadores 

díspares” (CIRNE, 2000, p. 177), princípio este que também não chegou a ser 

respeitado na época das Edições Maravilhosas que: 

 

[...] inclusive, eram adotadas em algumas salas de aula, desfazendo o 
preconceito que poderia haver contra os quadrinhos. 
Ainda assim, professores e professoras chegaram a confiscar as revistinhas 
dos alunos em classe e queimá-las no recreio. [...] Por esse motivo, os 
adaptadores de obras literárias brasileiras preocupavam-se em não inovar 
muito quando vertiam uma obra consagrada na literatura para os 
perseguidos quadrinhos. Procuravam manter muito texto, colocando os 
desenhos e a transposição em segundo plano (CIRNE; MOYA, 2002, p. 52). 

 

Se, durante a publicação das Edições Maravilhosas, a manutenção do texto 

literário visava assegurar, ao que parece, o início da quebra de preconceitos que se 

nutria em relação aos quadrinhos, hoje essa mesma manutenção por parte de 

muitas editoras parece visar à compra de suas adaptações pelos estabelecimentos 

de ensino, muitos dos quais, aliás, usam essas produções para garantir o que 

consideram ser um estudo menos penoso do clássico literário. Não estamos 

querendo afirmar categoricamente com isso que algumas quadrinizações literárias 

não possam se servir de trechos literais retirados do texto literário matriz. Segundo 

Zeni, em entrevista ao Jornal da Metodista: 

 

Antes de tudo, é preciso saber o que se pretende. Se pretende que a sua 
adaptação seja um auxiliar ao texto original, então o que vai exigir é que ela 
seja o mais fiel possível. Se seu objetivo é fazer uma releitura, a exigência 
será de que o autor utilize os recursos da nova linguagem tão bem quanto o 
autor do texto original (JORNAL DA METODISTA, s/d).  

 

Mesmo que seja um auxiliar, a adaptação deve ser encarada como “arte 

autônoma”, e isso tanto no processo de produção da leitura, como no processo de 

produção da obra em si. Assim, tanto editores, quadrinistas e roteiristas que venham 

a produzi-las, quanto professores e alunos que venham a utilizá-las em sala de aula 

com fins pedagógicos devem considerar “que a leitura de quadrinhos é complexa e 
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não deve se restringir ao texto ou ao enredo; ler e perceber os recursos da 

linguagem, da estética e da narrativa das narrativas quadrinizadas amplia as 

significações que podem ser extraídas de seu conteúdo” (SANTOS; VERGUEIRO, 

2012, p. 93). Acreditamos que, caso essa questão estética dos quadrinhos não seja 

considerada tanto pela vertente da produção quanto pela da recepção, pode haver 

uma “escolarização deformadora” dos quadrinhos. Essa expressão, tomada por nós 

de empréstimo da professora Graça Paulino, refere-se a uma visão distorcida que o 

mercado editorial e a própria escola imputam aos cânones literários no afã de 

formar, a qualquer custo, leitores literários: 

 

Exemplos de escolarização deformadora dos cânones literários são 
algumas seleções escolares de Machado de Assis. Se era preciso que o 
“grande escritor” estivesse presente na escola, publicam-se antologias que 
atendam às definições escolares de gêneros. É o caso de Cinco Histórias 
do Bruxo do Cosme Velho, que recebeu da Fundação Nacional do Livro 
Infantil e Juvenil o prêmio de melhor projeto editorial de 1995. São quatro 
histórias cômicas, que não estão entre as melhores do “Bruxo”, mas que 
são rápidas e engraçadas, fazendo-se acompanhar por um poema 
melodramático, que poderia ser considerado por especialistas um dos 
piores do autor. Têm os alunos com essa leitura uma visão distorcida do 
que escreveu Machado de Assis (PAULINO, 2004, p. 54). 

 

Com relação às obras clássicas quadrinizadas, sua escolarização parece ser 

algo inevitável, o que não é demérito nenhum, se se tiver em vista uma formação 

leitora que não as encare como simples facilitadores, meros instrumentos de 

compreensão da linguagem literária. E, aproveitando essas ponderações de Graça 

Paulino, resta fazermos o terceiro e último apontamento sobre a relação entre 

quadrinhos e literatura: se, pelo exemplo da pesquisadora, a referida coletânea 

distorce a visão do jovem leitor acerca do que, de fato, seriam as marcas mais 

recorrentes do estilo e do universo fictício machadianos, não seriam também as 

adaptações quadrinizadas de tal estilo e universo fictício uma forma de distorcer 

essa sua visão? E ampliando ainda mais essa reflexão, será que essas obras, ainda 

que bem elaboradas, podem, como afirmou Begma Tavares sobre o diálogo do texto 

literário com outros que os estudantes consideram mais interessantes, elidir o 

contato direto com o texto clássico? Em suma, a adaptação quadrinizada dos 

clássicos literários seria uma produção cultural que pode contribuir para o que Rildo 

Cosson (2002) chamou de “apagamento da literatura na escola”, sobretudo a do 

cânone, e, consequentemente, para a extinção da leitura e do letramento literário e 

de um tipo específico de leitor, o leitor literário?  



90 

 

Essas serão algumas das questões que pretendemos responder na 

continuação deste nosso trabalho. Contudo, antes da finalização deste capítulo, 

convém fazer uma observação no que tange a relação estabelecida entre o 

hipotexto e o hipertexto, ou no caso em questão, a luta entre o texto literário e suas 

adaptações para o universo escolar. E para detalhar essa observação, citemos, 

primeiramente, algumas considerações de Márcia Abreu: 

 

Ler e apreciar a literatura erudita nacional – e, se possível, também a 
universal – passou a ser visto como algo fundamental para a formação do 
sujeito, sem que muitas vezes se considerem as condições históricas de 
construção dessa ideia. 
Esses são alguns dos motivos que levam muitas pessoas a ficar 
profundamente decepcionadas com os dados obtidos nas recentes 
pesquisas de opinião sobre leitura. Mesmo percebendo que a maioria diz 
que gosta de ler e que tem livros em casa, a decepção permanece devido 
às escolhas feitas pelos leitores, escolhas que não os aproximam da cultura 
e da erudição. Pensa-se que o bom leitor é um devorador ávido de alta 
literatura, é alguém que transita com facilidade pela produção intelectual de 
ponta, que tem os livros como elemento fundamental de sua concepção de 
mundo. Quem partilha dessa imagem de leitor não se animará muito com 
casas cheias de cartilhas e livros didáticos, com multidões de leitores de 
Bíblia na mão (ABREU, 2004, p. 41-42, grifos nossos). 

 

Essas reflexões de Abreu dizem respeito ao fato de o “privilégio da literatura 

sobre as demais artes” ter sido “construído historicamente, sobretudo a partir do 

século XIX, momento este em que a literatura era vista como um dos meios de se 

constituir “uma expressão artística nacional capaz de exprimir a cultura peculiar a um 

povo, diferenciando-o dos demais” (ABREU, 2004, p. 41, grifos da autora). Portanto, 

visando essa nacionalização e, consequentemente, o fortalecimento sociocultural de 

uma nação perante as outras, a “difusão social da produção incluía, 

necessariamente, sua escolarização, dando origem aos cursos de história da 

literatura nacional que até hoje conhecemos” (ABREU, 2004, p. 41). 

Ao que parece, essa função primeira da escolarização da literatura com vistas 

ao fortalecimento da construção identitária de uma nação já não é mais o cerne de 

suas preocupações, mas, ainda assim, as escolas privilegiam o ensino literário por 

meio da “história da literatura nacional”. E o porquê desse privilégio? Será que as 

instituições de ensino estão preocupadas com que o Rildo Cosson afirma sobre o 

cânone ser uma “herança cultural [...] que diz ao leitor que ele é parte de uma 

comunidade e é para fazê-lo reconhecer-se como agente dentro dessa comunidade 

que a literatura existe na escola”? (COSSON, 2006, p. 104). Não podemos esquecer 
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que o “vestibular, de cujo programa invariavelmente a literatura faz parte, converte-

se no limite e na razão de ser do ensino daquela” (ZILBERMAN, 2010, p. 203), além 

do que o “vestibular também determina a perspectiva com que a literatura é 

estudada. Privilegia a ótica histórica e evolucionista” (ZILBERMAN, 2010, p. 203).  

No entanto, considerando o PNBE, a preocupação primeira do Governo 

Federal não parece ser a entrada de todos os alunos da escola pública no ensino 

superior, mas, sim, a difusão da “leitura de diferentes gêneros de texto” que 

transformem as leituras dos alunos “em instrumento de formação, de construção de 

conhecimentos e participação na sociedade letrada” (BRASIL, 2009a, p. 7, grifos 

nossos). Essa concepção de leitura do MEC, ao que parece, está em consonância 

com as seguintes proposições de Ezequiel T. da Silva, feitas em sua obra Elementos 

de pedagogia da leitura: 

 

[...] por ser um instrumento de aquisição, transformação e produção do 
conhecimento, a leitura, se acionada de forma crítica e reflexiva dentro ou 
fora da escola, levanta-se como um trabalho de combate à alienação, capaz 
de facilitar às pessoas e aos grupos sociais a realização da liberdade nas 
diferentes dimensões da vida (SILVA, 1998, p. 24, grifos nossos). 

 
 

E, para combater a alienação, o governo aposta no papel da escola e do 

professor, que é o de “proporcionar aos alunos todas as oportunidades de acesso às 

práticas sociais que se realizam, principalmente, por meio do texto escrito” (BRASIL, 

2009a, p. 7, grifos nossos). De fato, se observarmos todos os editais do PNBE 

publicados até o presente ano, podemos constatar uma preocupação por parte do 

MEC em fazer com que os alunos tenham acesso à cultura letrada, sobretudo por 

meio de gêneros discursivos cujo elemento central seja a palavra escrita, tais como 

a poesia, a crônica, o diário e a biografia. A inclusão de livros de imagens e de 

história em quadrinhos nos editais, apesar de não terem a escrita como elemento 

essencialmente constitutivo, faz-nos pensar, como já discutimos, que o governo 

acredita no seu potencial de fazer os leitores em formação terem acesso à cultura 

letrada.  

Mas qual seria, afinal, a concepção de cultura letrada do governo? A que 

considera apenas as obras que se constroem tão-somente por meio da escrita? 

Como as HQ’s e os livros de imagens constam dos editais do PNBE, podemos 

concluir que sua concepção de cultura letrada ultrapassa tal critério. No entanto, 

logo no início de todos os editais do PNBE, lê-se: “Edital de convocação para 
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inscrição de obras de literatura no processo de avaliação e seleção para o programa 

nacional biblioteca da escola – PNBE”. Enquadrar, sob a expressão “obras de 

literatura”, os livros de imagens e de HQ, bem como gêneros discursivos cujo 

elemento constitutivo essencial é a palavra escrita, tais, como, a memória, o diário, a 

biografia e o ensaio, leva-nos, justamente, a pensar na primazia da literatura em 

relação às outras artes, de que falou Márcia Abreu. O ensino da leitura, seja visando 

a fins pragmáticos como os do estudo para o vestibular, seja visando à formação 

cidadã, está profundamente arraigada no conceito de que “o bom leitor é um 

devorador ávido de alta literatura, é alguém que transita com facilidade pela 

produção intelectual de ponta, que tem os livros como elemento fundamental de sua 

concepção de mundo”. Neste sentido, as adaptações literárias, sobretudo as com 

finalidade pedagógica, como as adaptações escolares em prosa e muitas das 

adaptações em HQ, são encaradas como meros facilitadores da leitura literária: elas 

podem ser lidas, desde que sirvam como ponte para a efetiva leitura posterior do 

clássico literário original. Mas e se os clássicos originais não forem lidos 

posteriormente? Estarão os leitores relegados a se manterem distantes da “cultura” 

e da “erudição”?  
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3. AS ADAPTAÇÕES QUADRINIZADAS: 
UMA QUESTÃO DE ACESSO CULTURAL E ESTÉTICO 

 
 
 

3.1. A tensão entre forma e conteúdo nas adaptações quadrinizadas 
 

 
[...] o ensino de poemas, peças, contos e romances é 

hoje suplantado pelo oba-oba de várias cruzadas 
sociais e políticas. Ou então os artefatos da cultura 
popular substituem os difíceis artifícios de grandes 

escritores como material de instrução. Não é a 
“literatura” que precisa ser redefinida; se não a 

reconhecemos quando a lemos, ninguém pode nos 
ajudar a conhecê-la ou a amá-la melhor. ‘Uma cultura 

de acesso universal’ é proposta por idealistas pós-
marxistas como a solução para a ‘crise’, mas como 
pode Paraíso Perdido ou Fausto, Parte Dois jamais 

prestar-se a um acesso universal?  
 

(Harold Bloom) 
 

 

 No capítulo anterior, levantamos muitos questionamentos importantes acerca 

da adaptação de clássicos literários para a linguagem quadrinizada, os quais 

precisam ser retomados e respondidos para que cheguemos ao objetivo central 

desta pesquisa que, relembrando, consiste em verificar se as adaptações 

quadrinizadas dos clássicos literários podem permitir ao jovem aprimorar seus 

conhecimentos no que concerne tanto à linguagem literária como à linguagem dos 

quadrinhos. Assim sendo, retomemos nossa empreitada analítica por meio de um 

dos vários questionamentos levantados: seria a adaptação em quadrinhos uma 

produção cultural que pode contribuir para o “apagamento da literatura na escola”, 

sobretudo a do cânone, e, dessa maneira, para a extinção da leitura e do letramento 

literários e de um tipo específico de leitor, o leitor literário? 

Se considerarmos tão-somente as afirmações do crítico norte-americano 

Harold Bloom acerca das questões que circundam o cânone literário, a resposta a 

esse questionamento será afirmativa. Na epígrafe que abre esta seção, podemos 

constatar que, na visão de Bloom, um dos motivos para a literatura (na verdade, os 

clássicos39) não ser mais reconhecida “quando a lemos” diz respeito a que “os 

                                                           
39 Em O cânone ocidental, de Harold Bloom, os conceitos de literatura e cânone ocidental confundem-
se, ou melhor, para o crítico inglês, são literatura somente os clássicos e as obras que podem vir a se 
tornar clássicas. Memorial do convento (em inglês, Baltasar and Blimunda), de José Saramago, por 
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artefatos da cultura popular substituem os difíceis artifícios de grandes escritores 

como material de instrução”. Embora Bloom não esteja usando a expressão 

“artefatos culturais” para se referir especificamente às adaptações escolares em 

prosa nem às adaptações quadrinizadas dos clássicos literários40, podemos 

depreender de suas ponderações que esses tipos de produção cultural, devido a seu 

caráter massivo, impediriam o contato dos jovens leitores com “os difíceis artifícios” 

do cânone literário. Mas o que seriam esses “difíceis artifícios” dos quais as obras 

canônicas seriam portadoras? De acordo com o crítico norte-americano, esses 

artifícios dizem respeito aos padrões estéticos: “[...] a escolha estética sempre 

orientou todo aspecto particular de formação de um cânone, mas esse é um 

argumento difícil de manter nessa época em que a defesa do cânone, como o 

ataque a ele, se tornou tão fortemente politizado” (BLOOM, 2010, p. 35-36, grifos 

nossos). 

Destas reflexões, pode-se depreender que o valor estético de que trata Bloom 

está em oposição ao valor ideológico sob o qual o cânone é encarado pelos 

intelectuais – ou “idealistas pós-marxistas” – que compõem o que o referido teórico 

nomeia por Escola do Ressentimento (BLOOM, 2010, p. 33). Visando uma “cultura 

de acesso universal”, tais intelectuais promovem a inclusão, no cânone literário, de 

obras de autores pertencentes a grupos minoritários, ou empreendem 

reinterpretações dos clássicos a partir de teorias de cunho sócio-ideológico. No 

Brasil, por exemplo, no artigo “Dom Casmurro: o claro enigma”, Italo Moriconi analisa 

o romance machadiano mediante a perspectiva da identidade de gênero: “Não são 

poucos os leitores de Dom Casmurro, assim como alguns críticos, que veem na 

relação entre os dois um conteúdo homoerótico” (MORICONI, 2008, p. 76, grifos 

nossos). Portanto, segundo essa releitura, Bentinho vale-se de seu ciúme por Capitu 

para sufocar sua paixão pelo amigo Escobar, reinterpretação que desconsidera o 

que Carolina Natale Toti, ao retomar os argumentos de Harold Bloom sobre o 

                                                                                                                                                                                     

exemplo, foi eleita por ele como candidata à obra-prima da Grande Literatura. Bloom afirma que essa 
obra e outras, apesar de terem sido escolhidas, segundo seu gosto pessoal, para compor, 
futuramente, o cânone ocidental, apresentam características universais que o facultam a considerá-
las futuras obras-primas da Literatura: “O que aqui está reflete sem dúvida alguns casos de meu 
gosto pessoal, mas não representa de modo algum tendências idiossincráticas” (BLOOM, 2010, p. 
707). 
40 Bloom faz referência às obras que, segundo sua visão, são imbuídas apenas de valores morais, 
sociais e políticos (BLOOM, 2010, p. 45); ele também se refere à tendência de a “Escola do 
Ressentimento” historicizar o estudo dos clássicos em detrimento de seu valor estético (BLOOM, 
2010, p. 37). 
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cânone, tece acerca de quais devem ser as características de uma obra canônica: “a 

ficção deve ser valorizada, antes de tudo, como objeto estético, independentemente 

de ideologia, política, ética ou religião. Textos literários sobrevivem a transformações 

sociais e históricas justamente porque não se reduzem a isso” (TOTI, 2013, p. 33-

34, grifos nossos). Ao afirmar que o valor da literatura reside na estética 

“independentemente” de qualquer ideologia, Toti defende que a especificidade da 

literatura é a linguagem artisticamente elaborada, linguagem que, segundo Salvatore 

D’Onofrio a diferencia de outras atividades, como a historiografia e o jornalismo, que 

também se valem da língua humana como instrumento de produção (D’ONOFRIO, 

2002, p. 10). O aspecto ideológico, ainda segundo Toti, faz parte da constituição 

identitária do texto literário, mas não como forma de defini-lo enquanto tal, cabendo, 

pois, ao componente estético essa função: “quando se trata de arte, estão 

envolvidos elementos mais fundamentais do que o contexto histórico” (TOTI, 2013, 

p. 35). 

 Mas, afinal, em que toda essa discussão sobre o debate entre os 

componentes ideológico e estético tangencia a discussão sobre as adaptações 

quadrinizadas dos clássicos literários? No capítulo anterior, pontuamos que o 

percurso do processo adaptativo dos clássicos literários – tanto das adaptações 

escolares em prosa quanto das adaptações quadrinizadas – é fortemente marcado 

pelo embate entre forma e conteúdo, ou seja: os que são contrários a essas 

adaptações argumentam que tais produções culturais são responsáveis por afastar 

os leitores em formação da complexidade da leitura proporcionada pelas obras 

canônicas, visto que sua forma artística minuciosamente elaborada seria destruída 

pela primazia do enredo. Para os que pensam assim, esses tipos de adaptações 

impediriam os jovens de se tornarem leitores de segundo nível. Neste momento, 

convém retomarmos a diferenciação que Umberto Eco faz entre leitor de primeiro 

nível e leitor de segundo nível: 

 

Toda obra se propõe pelo menos dois tipos de leitores. O primeiro é a vítima 
designada pelas próprias estratégias enunciativas, o segundo é o leitor 
crítico que ri do modo pelo qual foi levado a ser vítima designada [...] O 
leitor do segundo nível deve divertir-se não com a história contada, mas 
com o modo como foi contada (ECO, 1989, p. 101, grifos nossos). 

 

 Para Eco, os leitores de primeiro nível preocupam-se mais com o enredo de 

uma narrativa, enquanto os de segundo nível transcendem essa preocupação ao se 
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importarem com sua arquitetura textual. Neste sentido, e considerando tudo o que 

foi dito até o momento acerca das obras literárias canônicas, deduz-se que o exímio 

leitor de clássicos literários é o leitor de segundo nível, que se atenta para o que é 

considerado por Harold Bloom, por exemplo, como um dos princípios fundantes de 

qualquer obra literária canônica, o componente estético. Desta perspectiva, um dos 

protocolos que rege a leitura literária é a depreensão, por parte do leitor, de como o 

escritor trama artisticamente os elementos linguísticos de modo a produzir 

determinados sentidos. Enid Yatsuda Frederico e Haquira Osakabe41, com relação 

ao ensino de literatura – e, sobretudo, do ensino de leitura literária de obras 

canônicas –, afirmam que “a experiência textual é fundamental, pois, só por meio 

dela, uma obra, na particularidade de sua elaboração, se adensa” (OSAKABE; 

FREDERICO, 2004, p. 76). E, neste momento de nossas reflexões, cabe ressaltar 

que mais do que saber se é preciso que um leitor em formação se torne um leitor de 

segundo nível das obras clássicas, é necessário saber se a adaptação quadrinizada 

dos clássicos pode e/ou deve ser uma porta de entrada não apenas para o enredo 

da obra canônica, mas, sobretudo, para a aprendizagem de sua trama textual. Para 

esclarecer melhor essa nossa proposta de estudo, vale fazermos uma breve 

retrospectiva do que abordamos acerca dos critérios de seleção do PNBE para a 

compra de livros visando à formação de leitores. 

No capítulo anterior, ao termos feito uma comparação entre os critérios de 

seleção publicados nos editais do PNBE no que tange às adaptações quadrinizadas 

e às adaptações em prosa, pudemos verificar que, com relação a estas, há a 

afirmação categórica de que nelas “devem ser mantidas as qualidades literárias da 

obra original” (ou mais precisamente, nelas deve ser mantido o componente estético 

do clássico literário adaptado); quanto às adaptações quadrinizadas, mencionam-se 

tão-somente os critérios “relação entre texto e imagem” e “possibilidades de leitura 

das narrativas visuais”. A partir desta sutil diferenciação que o MEC faz entre esses 

dois tipos de adaptação, problematizamos sobre se muitas editoras poderiam 

interpretar o critério “manter as qualidades literárias da obra original”, direcionado à 

produção das adaptações em prosa, também como uma necessidade para a 
                                                           
41 Os demais protocolos de que tratam Frederico e Osakabe estão intrinsecamente ligados a essa 
peculiar organização linguística que, de acordo com a visão dos referidos pesquisadores, toda obra 
literária deve possuir. Tais protocolos dizem respeito ao “potencial [do texto literário] produzir, no 
leitor, uma sensação de estranhamento”, ao fato de “não se origina[r] obrigatoriamente de uma 
necessidade prática” e de “sua novidade não se esgota[r]. Não se torna[r] lugar comum” (OSAKABE; 
FREDERICO, 2004, p. 76). 
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produção das adaptações quadrinizadas, e se elas poderiam interpretá-lo como a 

necessidade de preservar, na produção da adaptação quadrinizada, o texto da obra 

literária original, ainda que ele sofra cortes com vistas a ser adaptado para a 

linguagem dos quadrinhos. E pelo que pudemos verificar por meio da análise de 

excertos de algumas adaptações quadrinizadas, há, com relação ao texto da obra 

clássica, uma preocupação excessiva em manter, literal e quase que integralmente, 

o texto original canônico, delegando à “facilidade” de compreensão pela imagem o 

poder de tornar acessível ao leitor a difícil linguagem dos clássicos.  

No entanto, o que pretendemos discutir, agora, não é mais a manutenção 

ipsis litteris do texto literário canônico na adaptação quadrinizada, mas, sim, se este 

tipo de produção deve transpor para sua sintaxe a linguagem poética da obra 

literária que, tradicionalmente, é entendida da seguinte maneira: “A linguagem 

poética, pelo uso das figuras de estilo – que podem atingir o léxico, a sintaxe e a 

semântica (metaplasmos, inversões, metáforas, etc.) –, tende à ruptura dos 

automatismos linguísticos, estimulando os homens a pensar nas palavras e nos 

sentidos que elas exprimem” (D’ONOFRIO, 2002, p. 10). Além disso, e como 

consequência do que acabamos de expor, pretendemos discutir, considerando o 

âmbito escolar, se as adaptações quadrinizadas dos clássicos literários devem 

prestar-se exclusivamente à formação do leitor de segundo nível dos textos literários 

canônicos – ou mais especificamente, à aprendizagem, por parte do jovem leitor, de 

sua linguagem poética – ou se podem ser fruídas como uma obra autêntica e 

autônoma, ou seja, como uma obra que, apesar do vínculo explícito com seu texto-

fonte, pode ser apreciada simplesmente a partir de seus próprios meios de 

elaboração.  

Comecemos, pois, nossa discussão, partindo da questão da autonomia e da 

autenticidade de toda e qualquer adaptação. Para isso, importa estendermos um 

pouco mais as reflexões sobre a dicotomia entre forma e conteúdo na definição de 

obra literária canônica. Ouçamos as palavras do pesquisador francês Vincent Jouve: 

 

[...] se as obras atravessam os séculos a despeito do caráter cultural da 
forma, é porque possuem outras propriedades. [...] Quando a sedução da 
escrita (inevitavelmente) se estiola, essas propriedades permanecem e se 
impõem como o verdadeiro critério do valor de uma obra. Se essas 
propriedades não resultam da forma, só resta uma explicação: elas provêm 
do conteúdo. De fato, com o tempo, o que constitui o valor de uma obra não 
decorre mais de sua escrita, mas do sentido que ela veicula. Por sinal, 
notaremos que a noção de “obra de arte” evoca espontaneamente a de 
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“objeto cultural”, como se as obras de arte importantes, aquelas que 
permanecem, extraíssem seu valor daquilo que elas exprimem ou 
significam, mais que da emoção estética que elas, por vezes, ainda possam 
suscitar. 
Mas não concluamos ainda que a forma não tenha mais interesse; é que 
esse interesse se desloca: ele não se prende mais a sua eventual dimensão 
estética, mas às relações estreitas que essa dimensão estética mantém 
com o conteúdo (JOUVE, 2012, p. 48, grifos do autor). 

 

Como se nota, Jouve não refuta a ideia da estética como um importante 

componente identitário das obras clássicas. O que ele faz é chamar a atenção para 

o fato de que sua permanência no tempo não advém do modo como seu conteúdo 

foi elaborado, mas, sim, tão-somente de seu conteúdo. Assim sendo, se, por um 

lado, a forma passa a interessar a partir das “relações estreitas” que sua “dimensão 

estética mantém com o conteúdo” – ou melhor, se “o conteúdo [de uma obra] só é 

dado mediante uma forma particular, da qual ele não pode ser separado” (JOUVE, 

2012, p. 90) –, por outro, o que faz essa obra se tornar clássica, ou seja, perene no 

transcorrer dos anos, é o “valor daquilo que elas exprimem”: “Uma obra passa para 

a posteridade quando é capaz de responder a outras questões, além daquelas que 

eram postas na época de sua criação” (JOUVE, 2012, p. 147). Essa importância do 

conteúdo para a permanência de toda uma tradição literária42 e, por conseguinte, 

para a produção de toda uma cultura a ela subsequente pode ser atestada pelas 

mais simples e corriqueiras expressões cotidianas, conforme nos exemplifica Ana 

Maria Machado: “A nossa linguagem está cheia de referências aos antigos mitos 

greco-romanos, de tanto que eles nos influenciaram. Quando dizemos que uma 

coisa é bacana, estamos fazendo uma alusão a Baco, o nome romano do deus do 

vinho. Se alguém recebe um presente de grego, isso é uma lembrança da guerra de 

Troia. [...] Cada referência dessas remonta a toda uma história” (MACHADO, 2002, 

p. 29). No que concerne, especificamente, às narrativas adaptadas de clássicos 

literários, esse deslocamento proposto por Jouve do estético para o sentido, na 

definição de cânone literário, é de extrema relevância para compreendermos se as 

adaptações são ou não uma autêntica e autônoma manifestação de linguagem. Para 

                                                           
42 Na teledramaturgia, a importância do legado das obras literárias canônicas pode ser conferida, por 
exemplo, na novela “Laços de família” (2000), de Manuel Carlos, em que a personagem Capitu, vivida 
por Giovanna Antonelli, não só possui o mesmo nome da protagonista do clássico Dom Casmurro, de 
Machado de Assis, como também concerne a uma moça que, “assim como a do livro, [...] deixa no ar 
uma provável tendência à traição. Seus pais, seus amantes, seus amigos, ninguém sabe ao certo 
qual é a dela. Nem mesmo os telespectadores” (LOBATO, 2000). 
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uma melhor compreensão dessa hipótese, recorramos às considerações de Kamilla 

Elliot sobre a tensão entre forma e conteúdo nas adaptações: 

 

A adaptação tem sido considerada a ovelha negra da crítica interartes bem 
como uma produção inartística por mais de um século, não somente por 
ofuscar as categorias da arte, turvando sua pureza virginal na primeira 
metade do século vinte e impedindo sua independência na segunda 
metade, mas também por cometer duas heresias pontuais contra as 
principais estéticas e teorias semióticas do século XX. Primeiro, ela sugere 
que palavras e imagens podem, sim, ser traduzíveis. Quando a maioria dos 
estudiosos afirma que palavras e imagens não se traduzem, o que resta 
para ser transferido entre um romance e um filme em uma adaptação? Na 
mais comum resposta a tal questão reside a segunda heresia da adaptação: 
a forma se separa do conteúdo43 (ELLIOT, 2003, p. 133). 

 

Seguindo o raciocínio de Elliot, a validade de proclamar a adaptação como 

uma digna expressão de linguagem está, justamente, em que ela reorganiza um 

conteúdo já existente mediante seus próprios meios. Assim, embora, de fato, como 

acabamos de ver com Vincent Jouve, o conteúdo de uma obra literária 

necessariamente decorra de uma forma particular, não podendo dela se separar, 

nada impede que, durante o processo adaptativo, a forma desse hipotexto se separe 

do conteúdo a fim de que receba uma outra roupagem no novo meio para o qual foi 

transposto. Portanto, se a “forma muda com a adaptação [...]; [mas] o conteúdo 

persiste” (HUTCHEON, 2011, p. 32), então não só podemos depreender que as 

adaptações são uma manifestação de linguagem tão autêntica e tão autônoma 

quanto um clássico literário, como também podemos inferir que há adaptações que 

priorizam o enredo durante tal processo e há as que igualmente se preocupam com 

a transposição da forma – ou melhor, da linguagem poética do texto literário – para o 

novo meio. Enfatizamos o termo “igualmente” porque, de acordo com Bakhtin, não 

existe forma sem conteúdo: 

 

O conteúdo representa o momento constitutivo indispensável do objeto 
estético, ao qual é correlativa a forma estética que, fora dessa relação, em 
geral, não tem nenhum significado. 

                                                           
43 Nossa tradução livre para: “Adaptation has been the bad boy of interart criticism and decreed 
inartistic art for over a century now, not only because it blurs categorizations of the arts, muddying 
their virginal purity in the first half of the twentieth century and precluding their independence in the 
second half, but also because it commits two central heresies against mainstream twentieth-century 
aesthetic and semiotic theories. First, it suggests that words and images may be translatable after all. 
When most scholars assert that words and images do not translate, what remains to transfer between 
a novel and a film in adaptation? In the answer most commonly posed to this question lies 
adaptation ́s second heresy: that form separates from content” (ELLIOT, 2003, p. 133). 
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Fora da relação com o conteúdo, ou seja, com o mundo e os seus 
momentos, mundo como objeto do conhecimento e do ato ético, a forma 
não pode ser esteticamente significante, não pode realizar suas funções 
fundamentais (BAKHTIN, 2010, p. 35, grifos do autor). 

 

 Portanto, qualquer objeto estético44, seja ele o texto literário, seja ele o 

quadrinho, deve ser analisado tanto de seu ponto de vista interno, quanto externo; 

ou mais especificamente, sua sintaxe deve, sempre, ser relacionada com o “mundo 

e seus momentos”, do contrário, “sobrará em nossos braços seu cadáver nu a partir 

do qual nada saberemos, nem de sua posição social, nem seu destino. Estudar o 

discurso em si mesmo, ignorar a sua orientação externa, é algo tão absurdo como 

estudar o sofrimento psíquico fora da realidade a que está dirigido e pela qual ele é 

determinado (BAKHTIN, 2010, p. 99, grifos nossos). Sem falar propriamente do 

debate entre forma e conteúdo, mas aproximando-se do que Bakhtin comenta sobre 

a necessidade de se considerar o objeto estético – e, por extensão, sua leitura, sua 

interpretação – igualmente como objeto histórico, Paulo Freire trata, em “A 

importância do ato de ler”, da intrínseca relação entre a “leitura da palavra” e a 

“leitura da ‘palavramundo’” (FREIRE, 1992, p. 16): “A leitura do mundo precede a 

leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da 

continuidade da leitura daquela. Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. 

A compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica a percepção 

das relações entre texto e contexto” (FREIRE, 1992, p.11-12). 

E se essa unidade, esse estreitamento entre forma e conteúdo, texto e 

contexto, se estabelece desde a produção do objeto estético, ela também deve 

pautar qualquer análise interpretativa que dele se faça, inclusive a que venha a ser 

realizada dentro do espaço escolar, questão que será retomada por nós mais 

adiante. Por ora, o que ainda precisa ser discutido, quanto às versões 

quadrinizadas, é se aquelas que privilegiam o enredo dos clássicos literários, 

diferentemente daquelas que também priorizam sua forma, são destituídas de 
                                                           
44 Embora em seu ensaio “O problema do conteúdo, do material e da forma na criação literária”, 
Bakhtin centre suas críticas no modo como as produções literárias são analisadas esteticamente – a 
forma sendo analisada separadamente do conteúdo –, a expressão “objeto artístico” também parece 
ser usado pelo teórico russo para se referir a outras manifestações artísticas culturais, tanto que ele 
salienta que “A ausência de uma orientação estético-geral e sistemático-filosófica, a ausência de uma 
observação constante, sistematicamente refletida, das outras artes, da unidade da arte – como 
domínio de uma única cultura humana – conduz a poesia russa contemporânea a uma simplificação 
extrema do problema científico, a uma abordagem superficial e insuficiente do objeto de estudo: a 
pesquisa só se sente segura quando se move na própria periferia da obra de arte, ela se esquiva de 
todos os problemas que conduzem a arte para a grande estrada da cultura humana una, e que são 
insolúveis fora de uma vasta orientação filosófica” (BAKHTIN, 2010, p. 16-17). 
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estética (sendo, portanto, “inartísticas”) e se, consequentemente, são inapropriadas 

para o ensino da linguagem literária e dos quadrinhos. 

 
 
3.2. A questão do valor estético nas adaptações quadrinizadas 

 
 
 

Qualquer texto escrito, seja ele popular ou erudito, 
seja expressão de grupos majoritários ou de minorias, 

contenha denúncias ou reafirme o status quo, deve 
passar pelo mesmo crivo que se utiliza para os 
escritos canônicos: Há ou não intencionalidade 

artística? A realização correspondeu à intenção? 
Quais os recursos utilizados para tal? Qual seu 

significado histórico-social? Proporciona ele o 
estranhamento, o prazer estético? 

 
 (Brasil) 

 

 
 

 Logo no início do capítulo “Conhecimentos de literatura” das Orientações 

curriculares para o Ensino Médio: linguagens, códigos e suas tecnologias, 

deparamo-nos com o tipo de discurso literário que se deve priorizar no Ensino 

Médio: “para discutir o ensino médio tomaremos a Literatura em seu stricto sensu 

[sic]: como arte que se constrói com palavras” (BRASIL, 2006a, p. 52). De acordo 

com a concepção do Governo Federal, a escola, em se tratando do ensino de leitura 

literária, deve formar leitores de segundo nível, ou mais especificamente e valendo-

nos das palavras do referido documento, deve: 

 

[...] empreender esforços no sentido de dotar o educando da capacidade de 
se apropriar da literatura, tendo dela a experiência literária. 
Estamos entendendo por experiência literária o contato efetivo com o texto. 
Só assim será possível experimentar a sensação de estranhamento que a 
elaboração peculiar do texto literário, pelo uso incomum da linguagem, 
consegue produzir no leitor, o qual, por sua vez, estimulado, contribui com 
sua própria visão de mundo para a fruição estética (BRASIL, 2006a, p. 55, 
grifos nossos). 

 

 Ocorre que, nessas orientações curriculares, diferentemente do pregado por 

Harold Bloom em relação ao que é literatura (literatura são os clássicos ou os 

candidatos a futuros clássicos), não são apenas os textos canônicos que podem ser 

considerados “produtos de alta qualidade” (BRASIL, 2006a, p. 56), isto é, além dos 

clássicos literários, outros textos da cultura escrita também podem ser estudados 
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como fenômenos literários, mas desde que sua linguagem apresente uma 

“elaboração peculiar” e, por conseguinte, um “uso incomum”. É o que se pode 

depreender da epígrafe que inicia este subcapítulo, na qual podemos ler que 

“qualquer texto escrito, seja ele popular ou erudito, seja expressão de grupos 

majoritários ou de minorias, contenha denúncias ou reafirme o status quo, deve 

passar pelo mesmo crivo que se utiliza para os escritos canônicos”. Neste sentido, 

valendo-se da diferenciação que Gramsci faz entre valor cultural e valor estético45, o 

documento defende que, para serem considerados arte, não basta que, por 

exemplo, o rap, a literatura de cordel e as letras de músicas assumam um 

compromisso social com sua realidade imediata: “isso ainda é insuficiente se eles 

não tiverem suporte em si mesmos, ou seja, se não revelarem qualidade estética”46 

(BRASIL, 2006a, p. 56-57). Portanto, até mesmo as produções escritas populares, 

sejam elas em prosa ou em verso, devem, para serem tidas como arte e, 

consequentemente, serem estudadas na escola, passar pelo “crivo que se utiliza 

para os escritos canônicos”, ou seja, devem passar pelos critérios que privilegiam a 

expressão em detrimento do conteúdo.  

 E quanto às outras produções culturais não literárias47? Qual é o 

posicionamento das orientações curriculares? O documento não as rechaça do 

ensino compartilhado com os textos literários, inclusive com os textos canônicos. 

Contudo, o status de produto de “alta qualidade” só lhes será delegado mediante 
                                                           
45 Os autores do texto “Conhecimentos de literatura” (BRASIL, 2006a, p. 56), transcrevem, em nota 
de rodapé, o seguinte trecho da obra Cadernos do Cárcere, em que Antonio Gramsci faz a 
mencionada distinção entre obras com valor estético e obras com valor cultural: “Dois escritores 
podem representar (expressar) o mesmo momento histórico-social, mas um pode ser artista e o outro 
simples borra-botas. Esgotar a questão limitando-se a descrever o que ambos representam ou 
expressam socialmente, isto é, resumindo, mais ou menos bem, as características de um 
determinado momento histórico-social, significa nem sequer aflorar o problema artístico. Tudo isso 
pode ser útil e necessário (aliás, certamente o é), mas num outro campo: no campo da crítica política, 
da crítica de costumes, na luta para destruir e superar determinadas correntes de sentimentos e 
crenças, determinadas atitudes diante da vida e do mundo; não é crítica e história da arte e não pode 
ser apresentada como tal, sob pena de confusão e de paralisação ou estagnação dos conceitos 
científicos, isto é, precisamente da não-obtenção das finalidades inerentes à luta cultural”. 
46

 Os autores exemplificam tal ideia ao comparar, considerando o universo popular da literatura de 
cordel, José do Patrocínio e Patativa do Assaré: “Muitas obras de grande valor cultural têm escasso 
valor estético, até mesmo porque não se propuseram a isso: é o caso, por exemplo, dos escritos de 
José do Patrocínio; outros, mesmo produzidos por artistas não letrados, mas que dominam o fazer 
literário − ainda que quase instintivamente −, certamente deverão ser considerados no universo 
literário: Patativa do Assaré, por exemplo, e tantos outros encontrados no nosso rico cancioneiro 
popular” (BRASIL, 2006a, p. 57). 
47 Nas orientações curriculares, fica implícita a ideia de que os quadrinhos, diferentemente do hip-
hop, das letras de músicas e do cordel, não são literatura por não trabalharem a escrita nos moldes 
da prosa nem do verso. Contudo, ainda segundo o que se pode depreender do referido documento, o 
que aproxima os quadrinhos dessas produções são o fato de todos pertencerem às culturas popular 
ou de massa. 
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seu “valor estético”, ou melhor, por meio da preponderância da forma sobre o 

conteúdo: 

 

Concluído o ensino fundamental, supõe-se que os alunos que ingressam no  
ensino médio já estejam preparados para a leitura de textos mais 
complexos da cultura literária, que poderão ser trabalhados lado a lado com 
outras modalidades com as quais estão mais familiarizados, como o hip-
hop, as letras de músicas, os quadrinhos, o cordel, entre outras 
relacionadas ao contexto cultural menos ou mais urbano em que tais 
gêneros se produzem na sociedade. 
As práticas escolares de leitura desses textos levam a crer que as 
modalidades mencionadas anteriormente não constituem de fato um 
problema na esfera da recepção, visto que há uma grande expectativa entre 
os alunos quanto à sua leitura, corroborada pela ampla difusão na mídia e 
no contexto social circundante. O problema quanto à apropriação literária de 
tais produções culturais se localiza, na maioria das vezes, na aceitação 
irrestrita de tudo, sem que se discuta seu valor estético (BRASIL, 2006a, p. 
63, grifos nossos). 

 

 O que se pode perceber, até o momento, é que as orientações curriculares, 

apesar de parecer não rechaçar a importância das produções culturais populares, 

sejam estas literárias ou não, avaliam-nas de acordo com a estética literária erudita 

– de que faz parte, inclusive, as obras canônicas –, que conceitua leitura literária 

como apreciação precípua da arquitetura textual, ou melhor, apreciação de obras 

com literariedade. Segundo Antoine Compagnon, “literariedade” é uma expressão 

cunhada pelos formalistas russos para, primeiramente (mais especificamente em 

1919, com Jakobson), designar a propriedade distintiva do texto literário 

(propriedade responsável por distingui-lo da linguagem cotidiana e de outras 

manifestações consideradas não literárias) e, muito tempo depois (já em 1960, 

também com Jakobson), fazer de sua mensagem verbal uma obra de arte 

(COMPAGNON, 2012, p. 40). Assim, caso se leve em conta o que vem a ser “valor 

estético” para as orientações, bem como o fato de que os formalistas tomam “como 

critério de literariedade a desfamiliarização, ou estranhamento” (COMPAGNON, 

2012, p. 40), é necessário que a escola faça os jovens entrarem em contato com 

textos que, a partir desses critérios, sejam considerados literários. Só assim, eles 

irão se tornar leitores de segundo nível, isto é, leitores cuja sensibilidade linguística 

se renovaria “através de procedimentos que desarranjam as formas habituais e 

automáticas da percepção” (COMPAGNON, 2012, p. 41).  

Mas, como acabamos de verificar, as orientações curriculares também 

sugerem que seus jovens estudantes, para além de leitores de segundo nível de 
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textos literários, sejam, inclusive, leitores de segundo nível de produções não 

literárias, as quais devem apresentar características bem específicas: elas devem ter 

“valor estético”, ou melhor, elas devem, tais quais as obras literárias, desarranjar 

formas habituais e automáticas da percepção leitora. Isso pode ser inferido quando 

as orientações insinuam que o problema, na escola, é “a aceitação irrestrita de tudo, 

sem que se discuta seu valor estético”, o que poderá ser resolvido quando os 

jovens, com relação às produções não literárias, não apenas entrarem em contato 

com elas, como também souberem distingui-las umas das outras segundo critérios 

avaliativos do que seja uma boa e uma má produção: será boa aquela que, por meio 

da literariedade, desarranja as formas habituais e automáticas da percepção leitora 

e má aquela que assim não proceder. Do nosso ponto de vista, essa forma de 

apreciar tais produções sob as normas da estética literária erudita é uma forma de 

negar, subrepticiamente, até mesmo o dito valor cultural das manifestações de 

linguagem consideradas destituídas de valor estético, uma vez que elas não seriam 

avaliadas por princípios norteadores da área de conhecimento a qual pertencem.  

Acerca desse posicionamento, Márcia Abreu, em seu livro Cultura letrada: 

literatura e leitura, após demonstrar que o conceito de Literatura (com “l” maiúsculo) 

é histórico e cultural – sendo a literariedade, consequentemente, uma propriedade 

não imanente ao texto literário48 – e que seus critérios de avaliação são largamente 

usados na apreciação das demais produções da cultura letrada49, faz, a título de 

conclusão, a seguinte observação: 

 

A proposta deste livro [...] é que se abra mão da tarefa de julgar e 
hierarquizar o conjunto dos textos empregando um único critério e se passe 
a compreender cada obra dentro do sistema de valores em que foi criada. 
Não se trata de se esquivar de qualquer forma de julgamento ou hierarquia, 

                                                           
48 De acordo com Márcia Abreu, “o modo de organizar o texto, o emprego de certa linguagem, a 
adesão a uma convenção contribuem para que algo seja considerado literário. Mas esses elementos 
não bastam. A literariedade vem também de elementos externos ao texto, como nome do autor, 
mercado editorial, grupo cultural, critérios críticos em vigor” (ABREU, 2006, p. 41).  
49 Márcia Abreu considera várias produções não literárias como pertencentes à “literatura de massa”: 
“[...] a literatura de massa – os romances policiais, de aventura, sentimentais, faroeste, histórias em 
quadrinhos, fotonovelas, etc. – é fruto de uma combinação incessante dos mesmos lugares-comuns: 
personagens sem nenhuma densidade psicológica, situações previsíveis ordenadas de maneira já 
conhecida, repetição constante das mesmas fórmulas de estruturação do enredo, linguagem simples 
e sem nenhuma dificuldade aparente” (ABREU, 2006, p. 82). A autora faz esse comentário apenas 
para ilustrar a ideia de que “A definição de Literatura como conjunto de textos capazes de tornar as 
pessoas melhores, em geral, associa-se a uma crítica à cultura de massa, que, em vez de humanizar, 
alienaria, ao nos fazer esquecer dos problemas do cotidiano” (ABREU, 2006, p. 81). Resumidamente, 
Márcia Abreu não faz distinção entre o que é ou não é próprio do universo literário justamente para 
corroborar a sua visão de que a Grande Literatura menospreza as produções populares e de massa, 
julgando-se superiores a elas. 
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até porque os grupos culturais avaliam suas próprias produções e decidem 
que há algumas mais bem realizadas que outras. O que parece inadequado, 
entretanto, é avaliar todas as composições segundo os critérios pertinentes 
à criação erudita (ABREU, 2006, p. 110-111, grifo da autora). 

  

Uma outra observação da autora feita ao final de seu livro é a de que “não há 

obras boas e ruins em definitivo. O que há são escolhas – e o poder daqueles que 

as fazem” (ABREU, 2006, p. 112), fato que, a princípio, poderia soar dissonante da 

afirmação de que a mencionada “proposta” não é uma tentativa “de se esquivar de 

qualquer forma de julgamento ou hierarquia”. Ocorre que a intenção de Márcia 

Abreu parece ser não a de julgar, por si própria, que tipos de produções são boas ou 

ruins, mas, sim, a de apontar que os conceitos “bom” e “ruim” existem, mas não “em 

definitivo”, uma vez que “os grupos culturais avaliam suas próprias produções e 

decidem que há algumas [obras] mais bem realizadas que outras”. E se são esses 

grupos que detêm, no interior de sua área de criação, o “poder” de instituir o 

conjunto de valores – ou de “escolhas” – específicos para qualificar as produções 

como “boas” e “ruins”, igualmente são eles que detêm o “poder” de alterar tal 

conjunto. Se “os critérios de julgamento mudam historicamente” (ABREU, 2006, p. 

100, grifo nosso), essa dinâmica se deve, portanto, ao poder dos grupos culturais, 

que se abrem ou se fecham a mudanças segundo o que lhes for mais conveniente. 

Assim, por exemplo, quanto aos textos literários canônicos, o que faz deles serem 

corriqueiramente considerados clássicos da literatura é uma literariedade que não 

lhes é intrínseca, tanto que Vincent Jouve, conforme pudemos constatar, considera 

ser o conteúdo o principal critério para a definição de um clássico literário. Trata-se, 

pois, de um ponto de vista que, mesmo não sendo dominante, ao entrar em choque 

com o discurso da estética literária erudita, pode fazer (ou não) com que, a longo 

prazo, o tradicional conceito de clássico literário sofra transformações, afinal, 

conforme Bakhtin/Volochinov, “cada palavra se apresenta como uma arena em 

miniatura onde entrecruzam e lutam os valores sociais de orientação contraditória” 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2004, p. 66, grifos nossos). 

Esse embate ideológico entre o que deve ser uma “boa” ou “má” produção 

também ocorre no interior do universo dos quadrinhos, seja sob critérios em que os 

mais variados tipos de narrativas quadrinizadas são considerados indistintamente, 

seja sob critérios em que suas especificidades são respeitadas. O roteirista e editor 

de quadrinhos Wellington Srbek, por exemplo, faz, em seu livro Quadrinhos e outros 
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bichos, uma distinção entre quadrinho-arte e um outro tipo de quadrinho por ele não 

nomeado, mas ao qual iremos nos referir, nesse momento, sob a denominação 

genérica de quadrinho de entretenimento50. Para Srbek, o quadrinho-arte 

corresponde “[à]quela outra parte da produção quadrinística, das obras com 

qualidade artística e valor cultural” (SRBEK, 2006, p. 65, grifos nossos). Como forma 

de exemplificar o que caracteriza o quadrinho-arte, o referido roteirista faz uma 

breve análise da obra O Sistema, de Peter Kuper, a qual, ademais de “propor uma 

realidade mais humana” (SRBEK, 2006, p. 47), na medida em que não há, em sua 

história, “heróis impolutos ou damas virginais” (SRBEK, 2006, p. 49), apresenta, em 

termos estéticos, inovações em relação à própria linguagem do quadrinho-arte: 

 

O Sistema traz uma boa estrutura narrativa, com diagramações de página 
diversificada, que seguem o ritmo do roteiro. 
Se estes elementos são comuns no quadrinho-arte, são outros os 
componentes que tornam a obra de Peter Kuper uma história em 
quadrinhos atípica. Primeiro, a total ausência de balões de fala ou 
pensamento (característica que, em si, já elimina um signo gráfico de fácil 
reconhecimento); as únicas representações de som se dão na forma de 
símbolos (como as “notas musicais”) ou de alusões visuais (como “ondas de 
choque”); até o pensamento expressa-se visualmente, através de 
sequências narrativas (nas quais vemos o que um personagem está 
“pensando”). Mas o que de fato estabelece a originalidade de O Sistema [...] 
é a adequação temática do visual. Nesta obra, [...] todo o visual remete ao 
grafitismo: por suas formas de traços marcados e cores esfumaçadas, que 
imitam (através da técnica do aerógrafo) o spray dos grafiteiros (SRBEK, 
2006, p. 48-49, grifos nossos). 

 

Como contraponto e ainda como forma de conceituar o quadrinho-arte, o 

roteirista apresenta sua visão acerca do que torna o quadrinho de entretenimento 

inferior a esse seu “avesso”51: 

                                                           
50 Essa nossa denominação baseia-se na distinção que José Paulo Paes faz entre literatura de 
entretenimento e literatura de proposta justamente a partir da delimitação das características da 
cultura de massa e da cultura de proposta. De acordo com Paes, se, na cultura de massa, “a 
originalidade de representação tem importância muito menor”, limitando-se, “na maioria dos casos, ao 
uso de recursos de efeito consagrados, mesmo arriscando-se a banalizá-los pela repetição” e 
poupando aos consumidores “maiores esforços de sensibilidade, inteligência e até mesmo atenção 
ou memória”, na cultura de proposta, não só se “problematiza todos os valores como também a 
maneira de representá-los na obra de arte, desafiando o fruidor desta a um esforço de interpretação 
que lhe estimula a faculdade crítica em vez de adormecê-la” (PAES, 1990, p. 26). Note-se que Paes 
tece tal distinção não com o intuito de depreciar as obras da literatura de entretenimento, tal qual 
Srbek procede em relação aos quadrinhos de entretenimento; o poeta e ensaísta, inclusive, afirma 
ser a literatura de entretenimento “estimuladora do gosto e do hábito da leitura, [...] um “degrau de 
acesso a um patamar mais alto onde o entretenimento não se esgota em si mas traz consigo um 
alargamento da percepção e um aprofundamento da compreensão das coisas do mundo” (PAES, 
1990, p. 28, grifos nossos). 
51 De acordo com Maingueneau, um discurso também pode definir-se do choque sofrido com um 
discurso que lhe é oposto; daí o “direito” de um discurso definir-se a partir do “avesso” do outro: “[...] 
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[...] a que quadrinhos se tem acesso no Brasil atualmente? 
Predominantemente aos dos super-heróis norte-americanos (com sua 
violência hiperbólica, exaltação do individualismo e propaganda ianque), 
aos da Disney (também produzidos em “linha de montagem” e trazendo 
todas aquelas armadilhas ideológicas de que fomos alertados há décadas) 
e aos da Turma da Mônica (que, apesar de produzidos no Brasil, poderiam 
ser ambientados em qualquer parte do mundo, graças aos estereótipos e 
artificialismo que grassam em suas páginas) (SRBEK, 2006, p. 15).  

 

Quanto à Turma da Mônica, se, no que diz respeito à temática, os quadrinhos 

primam pelos “estereótipos” e pelo “artificialismo”52, com relação ao aspecto estético, 

Srbek afirma que “a qualidade de seus quadrinhos, produzidos em esquema “linha 

de montagem”, [...] deixa muitíssimo a desejar” (SRBEK, 2006, p. 38). Pelo que é 

possível notar, o estudioso em questão faz uma distinção muito simplista no que 

concerne à variedade de tipos de narrativas quadrinizadas, diferentemente do 

procedimento de Arcuri: 

 

Quadrinhos não são todos iguais. [...] Dentro do universo dos quadrinhos há 
tipos variados de narrativa, cada qual com características intrínsecas: de 
aventura, de romance, quadrinhos políticos, indie, eróticos, infanto-juvenis, 
quadrinhos-reportagem, biografias em quadrinhos etc. A divisão em 
subgêneros53 tende a ser consagrada; certos artistas criam apenas para 
determinado segmento, que, por sua vez, tem um público cativo (ARCURI, 
2013, p. 241). 
 
 

 Esse posicionamento é corroborado por Gazy Andraus (2009, p. 51-59) e por 

Waldomiro Vergueiro o qual, de 2003 a 2004, na coluna “Não está no gibi”, publicou 

uma série de textos não só esclarecendo as principais características dessa 

variedade de gêneros, como também estabelecendo uma espécie de trajetória 

histórica que explica sua evolução ao longo dos tempos (VERGUEIRO, 2003a, 
                                                                                                                                                                                     

toda unidade de sentido, qualquer que seja seu tipo, pode estar inscrita em uma relação essencial 
com uma outra, aquela do ou dos discursos em relação aos quais o discurso de que ela deriva define 
sua identidade. [...] Um enunciado de uma formação discursiva pode, pois, ser lido em seu ‘direito’ e 
em seu ‘avesso’: em uma face, significa que pertence a seu próprio discurso, na outra, marca a 
distância constitutiva que o separa de um ou vários discursos” (MAINGUENEAU, 1997, p. 120). 
52 Em texto intitulado “‘Turma da Mônica’ foi acusada de ser má influência, mas levanta questões 
como discriminação”, Waldomiro Vergueiro comenta ser surpreendente o fato de haver críticas que 
consideram os personagens de Maurício de Sousa “deploráveis, com pouca complexidade e sem 
personalidade”, já que o leitor consegue compreender que a Mônica “é apenas uma criança, assim 
como ele. E que, mesmo se comportando agressivamente com seus amigos, não deixa de ser 
apreciada por eles. O público de Maurício de Sousa compreende que os desentendimentos são 
normais e não representam o fim do diálogo, da camaradagem, das brincadeiras e tudo o mais que 
envolve esse período da vida” (VERGUEIRO, 2010). 
53 Arcuri vale-se do termo “subgênero” para se referir à diversidade de narrativas no interior do 
universo dos quadrinhos. Já Waldomiro Vergueiro, como será possível verificar logo mais adiante, 
usa o termo “gênero” para, igualmente, referir-se a tal variedade. 
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2003b, 2003c, 2003d, 2003e, 2004a). Aliás, em trabalho posterior, Vergueiro traça 

um paralelo entre essa trajetória e a inserção dos quadrinhos no mundo das 

manifestações artísticas (VERGUEIRO, 2011, p. 1). De acordo com o estudioso, 

tanto o reconhecimento do potencial artístico dos quadrinhos por parte dos 

intelectuais europeus, quanto a busca por novos parâmetros criativos por parte dos 

quadrinhos underground54 possibilitou, inclusive, uma inovação na estética dos 

quadrinhos mainstream (VERGUEIRO, 2011, p. 4-6) e o surgimento das graphic 

novel55, as quais “tornaram possível quebrar a barreira entre os quadrinhos 

industrializados e os alternativos” (VERGUEIRO, 2011, p. 9). Enfim, ao diferenciar os 

tipos de gêneros dos quadrinhos e traçar um panorama histórico, Waldomiro 

Vergueiro parece reconhecer, em primeiro lugar, haver obras quadrinizadas cujo 

valor está mais associado ao modo original – e, portanto, não massificado – como os 

temas são abordados e, em segundo lugar, haver obras cujo valor está mais 

relacionado à sua estética; é o que se pode depreender de suas palavras, após a 

apresentação de uma série de obras-referência do mundo dos quadrinhos: 

 

Em todos esses títulos, observa-se a preocupação com a elaboração de 
histórias que fujam do comum e tenham a marca de seu autor. Algumas 
apresentam uma visão acerba e crua da sociedade, em desenhos 
aparentemente grotescos e mesmo horripilantes. Outras buscam 
proporcionar deleite estético em níveis similares aos proporcionados pelas 
outras artes, inspirando-se abertamente em grandes obras da 
representação pictórica universal (VERGUEIRO, 2011, p. 15-16, grifos 
nossos). 

 

 Um outro aspecto importante a ser depreendido das reflexões do referido 

pesquisador concerne a que, mesmo havendo “quadrinhos padronizados e presos a 

um modelo industrializado de produção, voltados para a reprodução das mesmas 
                                                           
54 Os quadrinhos underground são os considerados alternativos, de acesso mais restrito ao público, 
ao contrário dos quadrinhos mainstream, mais comerciais e de acesso mais amplo. 
55 Mais do que propor uma definição do termo “graphic novel”, Paulo Ramos e Diego Figueira traçam 
um percurso histórico-evolutivo de seus significados, chegando a concluir que, para entendê-lo 
enquanto gênero discursivo, é necessário empreender investigações cada vez mais aprofundadas: 
“Entendemos que graphic novel seja uma forma usada editorialmente para se referir a determinadas 
produções, prioritariamente norte-americanas, que se valem da linguagem dos quadrinhos para 
narrar histórias mais longas, (auto)biográficas ou não. Trata-se de um rótulo aceito comercialmente e, 
por isso, difundido e almejado. Tal etiqueta, no entanto, ofusca as reais características do gênero, 
que contém algo ainda a ser investigado. Um ponto a ser observado, por exemplo, é a liberdade 
temática e mais realista vista em tais produções. Nesse sentido, seguimos a leitura de que os 
quadrinhos compõem um hipergênero, do qual se vincula uma gama de gêneros autônomos, que 
podem circular em jornais, na internet, em revistas, em livros (sejam eles chamados de graphic 
novels, álbuns ou mesmo livros). O ponto comum entre tais gêneros seria a tendência à produção de 
narrativas, longas ou não, que se utilizam de uma mesma linguagem, a dos quadrinhos” (RAMOS; 
FIGUEIRA, 2014, p. 204-205). 



109 

 

histórias a serem consumidas por massas de leitores invisíveis, não-identificados” 

(VERGUEIRO, 2011, p. 16), os quadrinhos mainstream também podem possuir valor 

estético, uma vez que, como acabamos de observar, muitas vezes eles se voltam 

aos quadrinhos underground para que sua linguagem seja reelaborada e 

aprimorada. Assim sendo, a nosso ver, mais do que avaliar os quadrinhos 

separando-os em “boas” produções de um lado e “más” de outro, Waldomiro 

Vergueiro reconhece, no interior de cada gênero, a existência de quadrinhos com 

elaboração estética mais simplificada e outros com elaboração estética mais 

complexa, sendo estes “modelos” para a renovação da linguagem daqueles: 

 

[...] nos quadrinhos cada gênero narrativo tem suas obras de destaque, que 
funcionam como modelo para as demais; conhecer os principais expoentes 
de cada um deles é um primeiro passo para aprimoramento de qualquer 
serviço de informação que tenha as histórias em quadrinhos como seu 
centro de atuação, possibilitando julgar outras obras do gênero a partir dos 
parâmetros fixados por essas obras de excelência (VERGUEIRO, 2003f, 
grifos nossos). 

 

De tudo o que foi exposto por ora e como o intuito deste nosso trabalho é 

investigar, precipuamente, se a adaptação em quadrinhos pode ser um caminho 

para os jovens se tornarem efetivamente leitores tanto da estética clássica literária 

quanto da estética dos quadrinhos, acreditamos ser inviável a discussão sobre se as 

adaptações quadrinizadas dos clássicos literários – tanto das que privilegiam o 

enredo, como das que também se preocupam com a forma – são ou não inartísticas. 

Visto nossa investigação ser pautada por um viés político-pedagógico, não nos 

interessa verificar se essas produções são esteticamente “boas” ou “ruins”, mas, 

sim, interessa-nos avaliar se essas produções, quando usadas na escola – 

lembremos que nem todas as adaptações são produzidas para o uso escolar –, são 

adequadas para a formação leitora dos jovens.  
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3.3. As adaptações quadrinizadas na formação leitora de segundo nível do 
jovem 

 
 

O julgamento estético que estamos chamados a fazer 
é fruto de nossa formação, e nessa formação sempre 

poderemos perceber pontos positivos e lacunas. A 
formação estética resulta das relações que 

estabelecemos, e que continuamos estabelecendo, 
com obras de arte de todos os tipos, em 

circunstâncias favoráveis ou menos favoráveis  
 

(Gabriel Perissé) 
 

 

 Pelo que se pôde deduzir até o momento de nossas reflexões, a 

complexidade estética não é uma propriedade nem imanente nem exclusiva dos 

textos considerados literários. Conforme afirmação de Jonathan Culler, “[...] não é 

que as relações entre diferentes níveis de linguagem sejam relevantes apenas na 

literatura mas que, na literatura, é mais provável que procuremos e exploremos as 

relações entre forma e sentido” (CULLER, 1999, p. 37, grifos nossos). O teórico 

inglês corrobora essa afirmação não só mencionando exemplos de trava-línguas e 

de slogans publicitários (CULLER, 1999, p. 36), os quais evidenciam o trabalho com 

as estruturas linguísticas, como, também, concluindo quem “nem toda literatura 

coloca a linguagem em primeiro plano [...] (muitos romances não o fazem)” 

(CULLER, 1999, p. 36). Assim sendo, além da literatura, outras produções de 

linguagem, evidenciando ou não a forma que sustenta seu sentido, são 

manifestações culturais autônomas pelo simples fato de serem constituídas de 

elementos que lhes são específicos. Disso, deduzimos que, para compreendê-las e 

interpretá-las, é necessário que os destinatários conheçam, minimamente, o modo 

como tais elementos são relacionados e organizados. Considerando o mundo das 

ilustrações nos livros infantis, Graça Ramos faz as seguintes ponderações sobre o 

exercício do olhar: 

 

Olhar é forma de perceber, mas não se trata do gesto maquinal de colocar 
os olhos em algo rapidamente. Refere-se ao ato de, a partir dos olhos, 
examinar, avaliar, correlacionar, pensar o que está sendo visto. Aprender a 
olhar significa sair do gesto primário de captar algo com os olhos, que é 
uma atividade física, e passar para outro estágio, aquele em que, a partir de 
muitos exercícios mentais, absorvemos e compreendemos o examinado. 
[...] Olhar, portanto, é uma soma que inclui o físico, o psicológico, a 
percepção e a criação (RAMOS, 2011, p. 34). 
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Graça Ramos aborda essa questão da importância de analisar imagens 

porque elas, tais quais o texto escrito, também possuem várias camadas de leitura, 

requerendo daqueles que as examinam um olhar atento para captar sentidos 

subjacentes (RAMOS, 2011, p. 35). Vilém Flusser, por seu turno, apesar de opor as 

imagens aos textos no que diz respeito ao modo como a leitura de cada um deles se 

processa – linear, no caso dos textos, e circular, no caso das imagens (FLUSSER, 

2011, p. 16) –, também afirma ser necessário buscar o significado profundo das 

imagens: 

 

O significado da imagem encontra-se na superfície e pode ser captado por 
um golpe de vista. No entanto, tal método de deciframento produzirá apenas 
o significado superficial da imagem. Quem quiser “aprofundar” o significado 
e restituir as dimensões abstraídas, deve permitir à sua vista vaguear pela 
superfície da imagem (FLUSSER, 2011, p. 15-16). 

 

No caso dos quadrinhos, mais especificamente no que diz respeito à 

aprendizagem de sua linguagem na escola, Waldomiro Vergueiro afirma ser a 

“alfabetização” indispensável à decodificação, por parte do aluno, das múltiplas 

mensagens neles presentes. Tal “alfabetização” consiste, na visão do estudioso, em 

atentar para a inter-relação entre os componentes verbal e visual: 

 

[...] as histórias em quadrinhos constituem um sistema narrativo composto 
por dois códigos que atuam em constante interação: o visual e o verbal. 
Cada um desses ocupa, dentro dos quadrinhos, um papel especial, 
reforçando um ao outro e garantindo que a mensagem seja entendida em 
plenitude. Alguns elementos da mensagem são passados exclusivamente 
pelo texto, outros têm na linguagem pictórica a sua fonte de transmissão. A 
grande maioria das mensagens dos quadrinhos, no entanto, é percebida 
pelos leitores por intermédio da interação entre os dois códigos 
(VERGUEIRO, 2004b, p. 31, grifos nossos). 

 

 Apesar de, segundo inferimos anteriormente de outras ponderações feitas por 

Vergueiro, os quadrinhos de formas mais elaboradas serem modelos para a 

evolução da linguagem daqueles de menor complexidade formal, o autor, ao afirmar 

ser a grande maioria das mensagens dos quadrinhos percebida pelos leitores por 

intermédio da interação entre o visual e o verbal, parece não propor a necessária 

superioridade, em termos de qualidade estética, dos quadrinhos de linguagem mais 

complexa. Dessa maneira, e partindo da ideia de que é necessário ater-se mais aos 

profundos significados das imagens, é necessário, “a partir dos olhos, examinar, 

avaliar, correlacionar, pensar o que está sendo visto” nas adaptações quadrinizadas, 
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com o fim de depreender seus pressupostos ideológicos e efeitos de sentidos 

decorrentes de ora elas privilegiarem a transposição do conteúdo do hipotexto, ora 

privilegiarem também a transposição de sua forma. Aliás, essas questões atinentes 

à leitura das imagens nos obrigam, agora, a retomar e a começar a responder à 

pergunta sobre se as adaptações quadrinizadas dos clássicos literários podem 

permitir a formação leitora de segundo nível dos jovens, tanto no que diz respeito à 

linguagem do hipotexto canônico, quanto à linguagem dos próprios quadrinhos, e, 

em caso afirmativo, se apenas as versões que privilegiam inclusive a forma do 

clássico literário podem prestar-se a esse fim. 

Antes, porém, é preciso lembrar que nossa investigação está sendo norteada, 

como mencionamos, por um propósito político-pedagógico, o que significa avaliar as 

adaptações segundo critérios que considerem seus produtores, a área de produção 

a partir da qual são feitas (portanto os roteiristas, quadrinistas e editoras da área dos 

quadrinhos), o lugar onde podem vir a ser usadas (no caso deste nosso trabalho, o 

espaço escolar) e seus destinatários (se a intenção é avaliar as produções que 

chegam às escolas, seja via PNBE ou não, então os destinatários a serem 

considerados são os professores e, sobretudo, os adolescentes, cuja formação 

leitora está em contínuo processo). 

 Supondo esse contexto e considerando o que se diz na epígrafe desta seção 

– que “a formação estética resulta das relações que estabelecemos [...] com obras 

de arte de todos os tipos” –, acreditamos, em primeiro lugar, que as adaptações em 

quadrinhos dos clássicos literários, sejam elas pedagógicas ou não, podem ser 

usadas na aprendizagem da estética das obras clássicas da literatura e dos próprios 

quadrinhos desde que elas sejam fruídas pelos jovens leitores como obras 

realmente autônomas, ou seja, desde que, nesse processo de adaptação, a 

linguagem dos quadrinhos seja respeitada. Relembremos o questionamento de 

Moacy Cirne acerca das adaptações quadrinizadas: “Quantos e quantos romances 

adaptados não passam de simples ‘histórias ilustradas’? Mesmo que os quadrinhos 

se produzam dentro de parâmetros literários narrativos (para além das próprias 

adaptações), não nos esqueçamos que tais parâmetros, nos bons autores, são 

redimensionados pela temperatura gráfica dessa ou daquela estória” (CIRNE, 2000, 

p. 184). Se, ainda segundo o pesquisador, “um texto quadrinhístico [...] só pode ser 

um texto quadrinhístico, com sua grafia própria, com seu ritmo próprio, com sua 

especificidade própria” (CIRNE, 2000, p. 176), então, as adaptações feitas visando à 
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preservação quase que total do texto do clássico literário correm o risco de não 

serem apreciadas propriamente como obras quadrinizadas. 

 Em segundo lugar e corroborando o que acabamos de dizer, mesmo as 

adaptações sem fins didáticos podem ser usadas na formação leitora de segundo 

nível do jovem. Magda Soares, em seu artigo “A escolarização da literatura infantil e 

juvenil”, afirma que, a despeito da forte conotação pejorativa de que essa prática 

recebe em muitas avaliações, “não há como ter escola sem ter escolarização de 

conhecimentos, saberes, artes” (SOARES, 2011, p. 20). Trata-se, pois, de um 

processo inevitável, porque é da essência da escola ordenar tarefas e ações, 

selecionar e excluir conteúdos, bem como determinar o modo de ensiná-los e de 

fazer aprendê-los, e negar ou criticar esse processo é negar a própria escola 

(SOARES, 2011, p. 21). Se essa é a natureza da escola, devemos não só aceitar a 

escolarização da literatura infantil e juvenil, como também a escolarização dos 

quadrinhos, sejam estes produzidos ou não com propósito pedagógico56.   

 Ocorre que essa escolarização não pode ocorrer de qualquer jeito. Ainda de 

acordo com Magda Soares, “é preciso escolarizar adequadamente a literatura 

(como, aliás, qualquer outro conhecimento)” (SOARES, 2011, p. 25). Com relação à 

escolarização da literatura, a referida teórica faz a seguinte afirmação: 

 

[...] o que se pode criticar, o que se deve negar não é a escolarização da 
literatura, mas a inadequada, a errônea, a imprópria escolarização da 
literatura, que se traduz em sua deturpação, falsificação, distorção, como 
resultado de uma pedagogização ou didatização mal compreendidas que, 
ao transformar o literário em escolar, desfigura-o, desvirtua-o, falseia-o 
(SOARES, 2011, p. 22). 

 

 Também a escolarização dos quadrinhos não pode ser deturpada, falsificada, 

distorcida e, no caso específico das adaptações em quadrinhos, não se deve fazer 

delas meros instrumentos, meros acessórios pedagógicos, cuja função é apenas 

fazer com que os jovens se tornem leitores da poética clássica literária. As 

                                                           
56 Quanto às relações entre a escolarização e a literatura infantil e juvenil, Magda Soares afirma que 
elas podem ser interpretadas de um lado, da perspectiva da “apropriação, pela escola, da literatura 
infantil”, e, de outro, da perspectiva da “produção, para a escola, de uma literatura destinada a 
crianças”. No primeiro caso, “analisa-se o processo pelo qual a escola toma para si a literatura infantil, 
escolariza-a, didatiza-a, pedagogiza-a, para atender a seus próprios fins – faz dela uma literatura 
escolarizada”; no segundo, “analisa-se o processo pelo qual uma literatura é produzida para a escola, 
para os objetivos da escola, para ser consumida na escola, pela clientela escolar – busca-se 
literatizar a escolarização infantil” (SOARES, 2011, p. 17, grifos da autora). Considerando os 
quadrinhos, segundo o que já apontamos, há os que são produzidos com fins pedagógicos e outros 
sem nenhum fim escolar, sendo que estes podem, inclusive, ser escolarizados.  
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adaptações quadrinizadas podem prestar-se inclusive a esse propósito, sem se 

descaracterizarem enquanto produção cultural autônoma, válida, portanto, “como um 

meio de expressão que tem um fim em si” (QUELLA-GUYOT, 1994, p. 94). Essas 

produções podem ser encaradas sob o viés do acesso cultural e estético: acesso 

tanto à cultura e à estética dos próprios quadrinhos quanto à cultura e à estética da 

literatura clássica. Para tanto, uma das maneiras de escolarizar as adaptações 

quadrinizadas é, conforme já apontamos, fruí-las e analisá-las em paralelo com o 

texto literário a partir do qual foram produzidas. Acreditamos que o processo 

comparativo, se conduzido de modo adequado dentro da escola, culmina na já 

referida leitura crítica defendida por Luiz Percival Leme Britto a qual, entendida como 

estudo sistemático que requer disciplina e trabalho, pode formar, simultaneamente, 

leitores política e esteticamente maduros.  
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4. A COMPOSIÇÃO ESTÉTICA NAS ADAPTAÇÕES QUADRINIZADAS: 
UMA QUESTÃO DE TRADUÇÃO? 

 

 

4.1. Versões quadrinizadas dos clássicos literários: adaptação, tradução, 
alusão 
 

 
(Marco Jacobsen) 

  

No capítulo anterior, acabamos por defender, com base nos argumentos de 

Magda Soares, que as adaptações produzidas sem fins didáticos também podem 

ser usadas, na escola, com o objetivo de fazer o jovem leitor compreender as 

estéticas literária e quadrinizada. Contudo, deixamos uma questão em aberto: a de 

saber se apenas as versões quadrinizadas que também focam a transposição da 

estética do clássico literário podem prestar-se a esse fim. Para tanto, é preciso que o 

embate entre forma e conteúdo seja retomado, mas, desta vez, sob o viés dos 

conceitos de adaptação e tradução, uma vez que alguns teóricos, sob pontos de 

vistas particulares, têm se referido às adaptações quadrinizadas como práticas 

tradutórias (ZENI, 2014; BARBOSA, 2013a; GUERINI; BARBOSA, 2013). 

Comecemos, pois, pelas reflexões teóricas resultantes do projeto de pesquisa 

“Figuras de linguagem: a retórica da imagem na literatura clássica ou Os clássicos 

em quadrinhos”57, coordenado pela professora doutora Tereza Virgínia Ribeiro 

                                                           
57 No currículo lattes de Tereza Virgínia Ribeiro Barbosa, lê-se que o objetivo original do referido 
projeto de pesquisa é “a transposição do texto literário para o gênero História em Quadrinhos (HQ), 
com vistas a resgatar a força imagética presente na literatura antiga”. O mesmo pode ser constatado 
no “Formulário do relatório final: entrega obrigatória junto com os produtos da pesquisa”: 
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Barbosa, da UFMG. No artigo “A Ilíada em quadrinhos: por uma difusão dos 

clássicos”, que é um dos muitos trabalhos que compõem o mencionado projeto, a 

referida pesquisadora faz a seguinte afirmação: 

 

[...] apraz-nos o debate acirrado que se sustenta no Brasil e que focaliza, de 
modo geral, o uso das Bandas Desenhadas como “facilitadores da 
aprendizagem”. 
Não compartilhamos da ideia de que o quadrinho seja um simplificador e 
propomos, nos casos da reescrita dos cânones da literatura universal, 
reconhecer o potencial de “arte sequencial” da banda desenhada e colocá-
la no patamar de uma tradução artística. Apoiados na teoria da tradução de 
Haroldo de Campos [...], hipotetizamos um produto sofisticado e ao mesmo 
tempo acessível, que tem valor em si mesmo e que, além do mérito que lhe 
é próprio, possibilita a compreensão da carpintaria literária de maneira 
divertida e aprofundada (BARBOSA, 2013a, p. 265-266, grifos nossos). 

 

Tereza Barbosa corrobora nosso ponto de vista sobre a necessidade de tratar 

a adaptação em quadrinhos como objeto estético autônomo “que tem valor em si 

mesmo” e como objeto cultural que permite ao leitor acessar a “carpintaria literária”. 

Contudo, o fato de a pesquisadora propor uma distinção entre, de um lado, a “HQ 

como tradução” e, de outro, a “adaptação em HQ” – distinção feita com base “na 

teoria da tradução de Haroldo de Campos” –, bem como de indicar a supremacia 

daquela em relação a esta no que diz respeito a formar leitores de segundo nível, 

faz com que não concordemos com algumas de suas reflexões: 

 

Entender o processo de transposição de um texto literário para HQ como 
tradução parte de um postulado estabelecido a priori, intuitivamente: o fácil 
é desinteressante e descartável. Nesses termos, de antemão, estamos 
sugerindo que a utilização da HQ nas salas de aula pode ser, em alguns 
momentos, um facilitador de aprendizagem; na prática, é fácil constatar que 
isso já ocorre, ocorrerá sempre, e é muito bom que seja assim. Entretanto, 
se esse procedimento for disseminado e as HQs geradas forem pensadas 
como facilitadores, como mera reprodução de um enredo por imagens – o 
que se chama, no mercado editorial, de “adaptação” – certamente o 
estratagema será um tiro no próprio pé da educação em qualquer patamar 
que ela estiver (BARBOSA, 2013b, p. 8-9). 

 

                                                                                                                                                                                     

“Propuzemos [sic] a transposição do texto literário para o gênero História em Quadrinhos (HQ) com 
vistas a resgatar a força imagética presente na literatura antiga”. No entanto, todos os trabalhos 
acadêmicos presentes no livro Pescando imagens com rede textual: HQ como tradução – também ele 
produto do projeto de pesquisa em questão – propõem que, inclusive, a estética dos clássicos da 
literatura universal sejam transpostos para a linguagem dos quadrinhos com o objetivo de resgatar a 
tal “força imagética” de seus recursos formais. Para maiores informações, consultar o currículo Lattes 
da pesquisadora (http://lattes.cnpq.br/9710472636673874), o “Formulário do relatório final” 
(FORMULÁRIO DO RELATÓRIO FINAL, s/d) e o livro mencionado (GUERINI; BARBOSA, 2013). 
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Na concepção de Barbosa, a “adaptação em HQ” concerne às transposições 

que se preocupam apenas com o enredo – portanto, com o conteúdo – das obras 

clássicas para a linguagem dos quadrinhos, ao passo que a “HQ como tradução” se 

preocupa justamente com a transposição quadrinizada da “carpintaria literária” – 

logo, com a forma das obras canônicas. Na concepção de Barbosa, “a mera 

reprodução de um enredo por imagens”, proposta pelas adaptações, faz com que o 

jovem leitor prescinda “das coisas requintadas e belas”, que só podem ser fruídas 

pelo “como tudo aconteceu” – e não pelo “o que aconteceu” (BARBOSA, 2013b, p. 

9, grifos nossos): 

 

Definitivamente, facilitar a literatura canônica pela HQ para o leitor 
despreparado é um ultraje a ambas as artes aqui tratadas. Talvez seja 
melhor entender a estratégia como uma preocupação por recuperar as leis 
estéticas que foram molas mestras no texto literário traduzido em imagens e 
selecioná-las de forma que sejam adequadas à faixa etária do leitor, mas, 
simultaneamente, que se guardem elementos da tessitura poética da obra 
de referência e os traços de sua vida interior, que obviamente não se 
restringe ao relato da história em rápidos cortes. O alimento estético 
nutritivo e necessário para que se formem leitores críticos e capazes não é 
apenas a reprodução de um roteiro linear facilmente deglutido (BARBOSA, 
2013b, p. 9, grifos nossos). 

 
 
 Pelo que se pode deduzir, Tereza Barbosa partilha da ideia de que um texto 

literário se torna clássico devido exclusivamente às suas “leis estéticas”, bem como 

considera que a formação crítica dos leitores advém justamente da experimentação 

dessas “leis”. Assim, na sua visão, a HQ como tradução contribui para tal formação 

crítica, pois, no momento da transposição, ela “recupera” e “seleciona” as leis 

estéticas da “obra de referência” de modo a fazer o leitor visualizar a carpintaria do 

clássico: 

 

As críticas ferozes atribuídas ao uso retórico das figuras de linguagem, 
incluindo a suposta impossibilidade de sistematização para aprendizagem, o 
risco de “esfriamento” do texto pelo excesso de tecnicismo e 
instrumentalismo, o artificialismo, todas se apagam quando vemos as 
figuras suprirem ausências que se dão nas boas traduções, as quais 
minimizam a contemplação da cena, entendendo o conteúdo como lucro. Ao 
propor os clássicos em quadrinhos, agimos em favorecimento daqueles que 
visualizam a qualidade estética da poesia do passado (BARBOSA, 2013a, 
p. 286). 

 
 

Apesar de Barbosa frisar que a ideia de se compreender a HQ como tradução 

dos cânones da literatura universal é “reconhecer o potencial de ‘arte sequencial’ da 
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banda desenhada” e compreendê-la também como “um produto sofisticado [...] que 

tem valor em si mesmo” (BARBOSA, 2013a, p. 265), sua maior preocupação, ao que 

parece, reside no acesso do leitor à estética do clássico literário – ou melhor, no 

aprendizado da leitura literária – via estética quadrinizada, tanto que, conforme 

acabamos de verificar, a pesquisadora afirma: “Ao propor os clássicos em 

quadrinhos, agimos em favorecimento daqueles que visualizam a qualidade estética 

da poesia do passado”. Além disso, mesmo valorizando a linguagem dos 

quadrinhos, Tereza Barbosa acaba por insinuar que a sofisticação da estética dos 

quadrinhos é fruto do diálogo que ele estabelece com a intrincada carpintaria do 

clássico literário: “tanto a HQ amplia a compreensão do texto literário (como 

instrumento de crítica estética) como o texto literário fornece para a HQ um 

manancial abundante de novas formas de expressão [...], de desenhos sintáticos 

inesperados, encadeamentos frásicos intrincados e ao mesmo tempo fascinantes” 

(BARBOSA, 2013b, p. 12, grifos nossos). Se partilhássemos desse posicionamento, 

poderíamos chegar à conclusão de que as adaptações quadrinizadas que se voltam 

mais para a transposição do conteúdo são inadequadas para a formação crítica do 

jovem leitor. No entanto, se, como argumentamos no capítulo anterior, a perenidade 

de um clássico literário decorre muito mais de seu conteúdo, que, por sua vez, pode 

ser separado de sua forma durante o processo de adaptação para receber uma nova 

roupagem no novo sistema midiático (no caso em questão, o dos quadrinhos), então 

inclusive as adaptações que priorizam o enredo podem ser adequadas para tal 

formação crítica. 

Ocorre que, apesar de discordamos do tipo de distinção que Tereza Barbosa 

faz entre HQ tradução e adaptação em HQ – uma vez que, para nós, só podemos 

falar em adaptação em quadrinhos –, é ela que, mais adiante, nos auxiliará a 

compreender, por um lado, alguns processos da composição estética das 

adaptações quadrinizadas e, por outro, a maneira como essas produções podem ser 

usadas, pelo professor, no processo de aprendizagem da linguagem literária 

canônica e da linguagem dos quadrinhos. E, para isso, é necessário seguirmos 

nossas reflexões, de modo a aprofundar a diferença entre tradução e adaptação. 

Comecemos, pois, por pontuar os princípios norteadores da teoria tradutória 

pleiteada por brasileiro Haroldo de Campos, os quais estão disseminados ao longo 

de várias obras suas, entrevistas e colóquios. Neles, depreendemos que, para o 

referido poeta e ensaísta, a tradução (a tradução interlingual) não deve ser encarada 
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como um produto inferior ao hipotexto, pois o tradutor emprega todo um trabalho 

laborioso para recriá-lo na língua-cultura para o qual está sendo vertido. Aliás, esse 

trabalho laborioso diz respeito ao como o tradutor trabalha as possibilidades 

estéticas da língua de chegada para transmitir a trama estética do texto de partida: 

 

[...] tradução de textos criativos será sempre recriação, ou criação paralela, 
autônoma porém recíproca. Quanto mais inçado de dificuldades esse texto, 
mais recriável, mais sedutor enquanto possibilidade aberta de recriação. 
Numa tradução dessa natureza, não se traduz apenas o significado, traduz-
se o próprio signo, ou seja sua fisicalidade, sua materialidade mesma 
(propriedades sonoras, de imagética visual, enfim tudo aquilo que forma [...] 
a iconicidade do signo estético [...] (CAMPOS, 2010, p. 35, grifos do autor). 
 

[...] o dado que cabe ao tradutor dar ou redoar [...] é a forma, desonerando-
se da transmissão do sentido referencial, do trabalho de transmitir esse 
sentido raso e comunicacional. Isso permite que o tradutor se concentre na 
sua missão doadora essencial, que é justamente aquela de perseguir [...] o 
“modo de significar”, o “modo de intencionar” [...] o “modo de formar” do 
original, ao invés de buscar o mero conteúdo comunicacional, segundo 
Walter Benjamin, já foi previamente organizado pelo original, e assim fica 
dispensado [...] de transmitir o conteúdo (CAMPOS, 1992, p. 78). 
 

[...] Na tradução de um poema, o essencial não é a reconstituição da 
mensagem, mas a reconstituição do sistema de signos em que está 
incorporada esta mensagem, da informação estética, não da informação 
meramente semântica. Por isso sustenta Walter Benjamin que a má 
tradução (de uma obra de arte verbal, entenda-se) caracteriza-se por ser a 
simples transmissão da mensagem do original, ou seja: “a transmissão 
inexata de um conteúdo inessencial” (CAMPOS, 1969, p. 100). 

  

Note-se que Haroldo defende a proximidade entre tradução e hipotexto, mas 

faz essa defesa de modo a rechaçar àquela o status de mera cópia; para o ensaísta, 

a aproximação com o texto-fonte deve ocorrer, justamente, por meio da maneira 

como o tradutor opera as diferenças estéticas entre a língua de partida e a língua de 

chegada para produzir sua tradução: “na tradução mais do que em nenhuma outra 

operação literária, virtualiza-se a noção de mímese, não como teoria de cópia ou de 

reflexo salivar, mas como produção da diferença no mesmo” (CAMPOS, 2008, p. 

183). É, pois, por causa desse trabalho minuciosamente arquitetado pelo tradutor, 

trabalho compreendido “como produção da diferença no mesmo”, que a tradução 

deve ser considerada, tal qual o hipotexto, uma produção artística original – 

“tradução é arte” (CAMPOS, 2010, p. 34).  

É essa ideia de tradução enquanto aproximação criativa à trama estética do 

texto-fonte que faz Tereza Barbosa enxergar os quadrinhos como um meio possível 
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de transmitir ao leitor, visual e o mais fielmente possível, as figuras de linguagem 

presentes na arquitetura textual do hipotexto. Também Lielson Zeni, em seu artigo 

“Adaptação em quadrinhos como tradução”, se valeu, em parte, dessa ideia para 

compreender a adaptação em quadrinhos como traduções dos clássicos literários: 

partindo do princípio cunhado por Haroldo de Campos de que a tradução é 

transcriação58, o autor pretende apenas confirmar, desconsiderando o embate entre 

forma e conteúdo, a criatividade das adaptações quadrinizadas no processo de 

retomada das obras canônicas. É devido a este fim que ele não distingue a HQ 

como tradução da adaptação em HQ59:  

 

[...] uma adaptação (ou tradução intersemiótica) é um texto criado a partir de 
outro pré-existente (o texto de partida) [...].  
Esse novo texto (ou tradução) pode surgir de qualquer ponto do texto de 
partida. Entretanto, para que se trate de uma adaptação, é necessário que 
existam pontos de relação entre o texto de partida e o texto de chegada 
(ZENI, 2014, p. 122, grifos nossos).  

 

Para Zeni, independentemente do ponto de partida de uma adaptação 

quadrinizada ser a forma ou o enredo do texto-base, ela também pode ser tida como 

uma tradução. Aliás, ao que parece, o fato de o pesquisador pensar ser necessário 

haver “qualquer” ponto de relação entre o texto de partida e o texto de chegada para 

que este seja tido como uma adaptação/tradução quadrinizada o faz considerar 

casos de alusões intertextuais, igualmente, como casos de adaptação/tradução. 

Quando afirma que “a opção da adaptação pode ser manter os personagens e 

contar outra história” (ZENI, 2014, p. 124), o pesquisador está contrariando o que 

Linda Hutcheon entende por adaptação: 
                                                           
58 Para Campos, a fidelidade da tradução não deve ser encarada sob o pressuposto redutor da 
“restituição da verdade” proferida no original. Considerando todas as suas reflexões sobre a prática 
tradutória compreendida como reelaboração criativa do original, a fidelidade deve, justamente, ser 
encarada como “transcriação”, “transluciferação”: “Desde a ideia inicial de recriação, até a cunhagem 
de termos como transcriação, reimaginação (caso da poesia chinesa) transtextualização, ou – já com 
timbre metaforicamente provocativo – transparadisação (transluminação) e transluciferação, para dar 
conta, respectivamente, das operações praticadas com ‘Seis cantos do Paradiso de Dante’ e com as 
duas cenas finais do ‘Segundo Fausto’ (Deus e o Diabo no Fausto de Goethe). Essa cadeia de 
neologismos exprimia, desde logo, uma insatisfação com a ideia ‘naturalizada’ de tradução, ligada 
aos pressupostos ideológicos de restituição da verdade (fidelidade) e literalidade (subserviência da 
tradução a um presumido ‘significado transcendental’ do original), – ideia que subjaz a definições 
usuais, mais ‘neutras’ (tradução ‘literal’), ou mais pejorativas (tradução ‘servil’), da operação tradutora” 
(CAMPOS, 2011, p. 10). 
59 Conforme já afirmamos, a partir de toda a argumentação que estamos apresentando, não estamos 
fazendo distinção entre adaptação quadrinizada e tradução quadrinizada, nem tampouco estamos 
considerando, como faz Lielson Zeni, adaptação e tradução como uma espécie de sinônimo, embora 
concordemos com o fato de que a adaptação seja, a seu modo, tão criativa e original quanto a 
tradução. 
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Em resumo, a adaptação pode ser descrita do seguinte modo: 
• Uma transposição declarada de uma ou mais obras reconhecíveis60; 
• Um ato criativo e interpretativo de apropriação/recuperação; 
• Um engajamento intertextual extensivo com a obra adaptada (HUTCHEON, 

2011, p. 30, grifo da autora). 
 

Esse conceito de adaptação proposto por Hutcheon foi transcrito por Zeni em 

seu artigo, justamente com o propósito de confirmar a ideia por ele declarada, logo 

em seguida, de que a adaptação é “um texto criado a partir de outro texto pré-

existente (o texto de partida)” (ZENI, 2014, p. 122). Em Uma teoria da adaptação, a 

estudiosa canadense, logo após essa conceituação, afirma: “[...] alusões a (e ecos 

de) outras obras, por exemplo, não seriam engajamentos extensivos [...]. Há uma 

diferença entre querer que uma história nunca acabe [...] e desejar recontar a 

mesma história repetidas vezes e de modo diferente. Com as adaptações, parece 

que desejamos tanto a repetição quanto a mudança (HUTCHEON, 2011, p. 31, 

grifos nossos). Seguindo o raciocínio de Linda Hutcheon, se um autor opta por 

produzir uma obra cujas personagens são retomadas de um clássico literário, mas 

cuja história dele se diferencia, então tal obra não pode ser considerada como um 

caso de adaptação/tradução, tal qual pondera Zeni por meio de vários exemplos que 

são, na verdade, alusões a variados clássicos literários. Vejamos o que o estudioso 

diz, por exemplo, sobre A Liga Extraordinária61: 

 

Outro exemplo, dessa vez das histórias em quadrinhos, é a Liga 
Extraordinária, de Alan Moore e Kevin O’Neil (2010). Nessa obra, 
personagens da literatura do século 19 e do começo do 20, como o 
Homem-invisível (do livro homônimo de H.G. Wells), o doutor Jekyll (de O 
médico e o monstro, de R.L. Stevenson), o capitão Nemo (de obras de Julio 
Verne, como Vinte mil léguas submarinas), entre outros, são reunidos em 
uma equipe para salvar o mundo. 
Na obra escrita por Moore, os personagens são reinseridos em novo 
contexto, mas sem perder sua essência, em busca de narrar novas 
histórias. Parte das obras de onde saíram os personagens e outros livros do 
mesmo período é inserida como parte das tramas da história em quadrinhos 
(ZENI, 2014, p. 125). 
 
 

                                                           
60 Apesar de Linda Hutcheon afirmar que a adaptação retoma, explicitamente, “uma ou mais obras 
reconhecíveis”, todos os exemplos de adaptação por ela mencionados e comentados ao longo de 
Uma teoria da adaptação dialogam com apenas um hipotexto reconhecível.  
61 As histórias de A Liga Extraordinária, escritas por Allan Moore e quadrinizadas por Kevin O’Neil, 
compõem um total de 5 volumes: A Liga Extraordinária (vol. 1), A Liga Extraordinária (vol. 2), A Liga 
Extraordinária: século 1910, A Liga Extraordinária: século 1969, A Liga Extraordinária: século 2009. 
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A despeito do “ato criativo e interpretativo de apropriação/recuperação” 

empreendido por Alan Moore e Kevin O’Neil, sua A Liga Extraordinária não retoma 

“uma ou mais obras reconhecíveis”, mas, sim, personagens de uma ou mais obras 

reconhecíveis. Além disso, no texto desses autores, o “engajamento intertextual” não 

é “extensivo” com os referidos clássicos literários de onde os personagens são 

retomados, pois, como bem pontua Lielson Zeni, Moore e O’Neil reinserem-nas em 

um novo contexto com o intuito de narrar “novas histórias”, e não de repetir a mesma 

história com uma roupagem diferente; lembremos, como bem sinalizou Linda 

Hutcheon, que, “com as adaptações, parece que desejamos tanto a repetição 

quanto a mudança”. Neste sentido, o cartum que abre este capítulo também não é 

uma adaptação/tradução de Dom Casmurro, apesar do mínimo ponto de contato 

verificado entre as duas produções. Trata-se de uma alusão ao clássico 

machadiano, já que uma das intenções do enunciador é evocar, por meio do humor, 

um ponto específico da história – o conhecido, misterioso e insolúvel enigma sobre 

se Escobar e Capitu traíram Bentinho –, para finalmente “tentar” desvendá-lo por 

meio de um exame de DNA. Um outro exemplo de alusão diz respeito ao quadrinho 

“O julgamento de Capitu” (ver quadrinho na íntegra no ANEXO F), roteirizado por 

João Arruda e quadrinizado por Vinicius Mitchell a partir do final proposto por um 

leitor do Extra, popular jornal do Rio de Janeiro. Nele, alguns fatos do romance 

machadiano, como a dissimulação de Capitu e os ciúmes de Bentinho, foram 

retomados e recriados com o objetivo de produzir uma nova história que pudesse, 

finalmente, responder à recorrente pergunta “Capitu traiu ou não Bentinho?”: 

 



123 

 

 
                                                                                   (ARRUDA, MITCHELL, s/d) 

 

Até o momento, pudemos verificar que não é simples fazer a distinção entre 

os vários casos de heterogeneidade mostrada62, ou melhor, entre os vários 

processos intertextuais que retomam, explicitamente, um texto pré-existente. Essa 

delimitação se torna ainda mais problemática quando conceitos comumente 

associados a uma única mídia passam também a se referir a outras mídias: esse é o 

caso da tradução, termo que ainda continua sendo usado, quase que 

exclusivamente, para designar textos destinados “a um público que deseja ler obras 

escritas num idioma que ele não domina” (BRITTO, 2012, p. 26, grifos nossos), mas 

que também vem sendo usado para nomear alguns processos de transposições 

intersemióticas. A afirmação de que o termo “tradução” é usado, na maioria das 

vezes, para designar casos de obras escritas vertidas de um idioma para outro 

                                                           
62 Segundo Authier-Revuz, a heterogeneidade constitutiva distingue-se da heterogeneidade 
mostrada, pois, enquanto aquela se refere a uma “exterioridade interna ao sujeito e ao discurso, não 
localisável [sic] e não representável no discurso”, esta concerne ao “um” que “se delimita na 
pluralidade dos outros, e ao mesmo tempo afirma a figura dum enunciador exterior ao seu discurso” 
(AUTHIER-REVUZ, 1990, p. 32, grifos da autora).  
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poderia ser de imediato contestada, considerando que, em 1959, Roman Jakobson, 

em “Aspectos linguísticos da tradução”, já tinha feito uma distinção entre três tipos 

de tradução: 

 

Distinguimos três maneiras de interpretar um signo verbal: ele pode ser 
traduzido em outros signos da mesma língua, em outra língua ou em outros 
sistemas de símbolos não verbais. Essas três espécies de tradução devem 
ser diferentemente classificadas: 
A tradução intralingual ou reformulação [rewording] consiste na 
interpretação dos signos verbais por meio de outros signos da mesma 
língua. 
A tradução interlingual ou tradução propriamente dita consiste na 
interpretação dos signos verbais por meio de alguma outra língua. 
A tradução intersemiótica ou transmutação consiste na interpretação dos 
signos verbais por meio de sistemas de signos não verbais (JAKOBSON, 
2010, p. 81, grifos do autor). 

 

No entanto, o fato de o próprio linguista russo ter afirmado que a tradução 

interlingual também é designada por “tradução propriamente dita” nos autoriza a 

corroborar o que dissemos há pouco: que a “tradução” ainda é um termo usado, 

quase que exclusivamente, para se referir a textos transpostos de um idioma a outro 

e destinados a pessoas que não dominam a língua de partida. É essa forma mais 

corriqueira de conceituação que faz com que as adaptações escolares literárias em 

prosa não sejam consideradas tradução. Aliás, pensando em todo o preconceito 

sofrido por esse tipo de produção, aproximá-la da tradução seria uma heresia, uma 

vez que, como vimos, na visão de alguns teóricos, ela “mutila” o original, mesmo 

sendo uma prática tão interpretativa – interpretativa no sentido de ser impossível 

encontrar equivalências completas entre os signos (JAKOBSON, 2010, p. 81-82) – 

quanto à tradução. 

Mas, se as adaptações escolares literárias em prosa, tradicionalmente, não 

são tidas como casos de tradução, por que as adaptações quadrinizadas podem ser 

vistas como fenômenos tradutórios, se todas elas também “mutilam” o texto-fonte? É 

justamente essa ideia de mutilar, ou mais especificamente, modificar o hipotexto, 

nele processando cortes ou acréscimos – seja com a intenção de permitir a um 

determinado público o posterior acesso à leitura de um texto complexo (como ocorre 

com as adaptações clássicas literárias em prosa), seja com a intenção de fazer com 

que esse texto se adeque às leis de um sistema semiótico que lhe é estranho (como 

acontece com as adaptações quadrinizadas) –, que nos fornece a primeira razão 

para distinguir tradução de adaptação. Se algumas adaptações objetivam o posterior 
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acesso à leitura de textos considerados difíceis, tal não é a função de uma tradução. 

De acordo com o tradutor Paulo Henriques Britto, as traduções “visam representar 

uma obra literária para os leitores que não dominam o idioma em que ela foi escrita” 

(BRITTO, 2012, p. 26, grifo do autor). E “representar” não significa a busca por uma 

fidelidade absoluta e inconteste em relação ao original (BRITTO, 2012, p. 37); 

fidelidade, para esse estudioso, é produzir “um texto que corresponda de modo 

razoável ao texto original” (BRITTO, 2012, p. 37), o que implica na não liberdade 

extrema por parte tradutor quanto ao original63. Um exemplo fornecido por Britto do 

que, na sua visão, está situado em uma zona indefinida entre tradução e criação 

literária diz respeito à tradução feita por Edward FitzGerald da obra persa Rubaiyat, 

de Omar Khayyam: “sabendo que FitzGerald tomou liberdades extremas com o 

original, cortando, acrescentando e modificando mais ou menos a seu bel-prazer, 

não posso afirmar que li, de fato, o Rubaiyat” (BRITTO, 2012, p. 34). Portanto, 

levando-se em conta a concepção proposta por Britto, o Rubaiyat, de FitzGerald, 

não representa, para o leitor não nativo Rubaiyat, de Omar Khayyam. 

A segunda razão que nos faz distinguir a adaptação da tradução – razão esta 

que é uma consequência dessa função de representar pela qual toda prática 

tradutória deve ser pautada – concerne a que “a tradução [...] é uma substituição 

total, utilizando as possibilidades na nova língua para reproduzir o sentido e os 

efeitos do texto-fonte” (CLÜVER, 2011, p. 19, grifos nossos), diferentemente da 

adaptação, que não funciona como substituto do hipotexto, pois ela “cria o duplo 

prazer do palimpsesto: mais de um texto é experienciado – e de forma proposital” 

(HUTCHEON, 2011, p. 161). Assim, apesar de a tradução ser diferente de seu 

original, ela o representa para o leitor não proficiente na língua de partida: como “ler 

a tradução é ler o original” (BRITTO, 2012, p. 55), não se espera, portanto, que, 

posteriormente, esse leitor leia o hipotexto. Quanto à adaptação, ela é, para 

qualquer leitor que conheça o texto-matriz mediante uma tradução ou mediante uma 

                                                           
63 No artigo “Tradução e criação”, Paulo Henriques Britto opõe essa visão da prática tradutória a uma 
outra que ele denomina por “visão estruturalista”, cujos pressupostos são o de que a tradução não 
representa aos leitores o hipotexto. Segundo tal visão, “ainda que a adaptação realize mais 
modificações na reescrita do original do que a tradução, não há uma unanimidade teórica que 
delimite uma quantidade específica que sustente essa diferenciação tão estanque e definitiva” 
(FERREIRA; SILVA, 2011, p. 35-36); e isso porque “tanto tradução quanto a adaptação criam uma 
imagem do original na cultura de chegada” (FERREIRA; SILVA, 2011, p. 33). Britto concorda com 
essa visão apenas no que diz respeito ao fato de ter ela contribuído para que houvesse uma 
mudança de paradigma nos estudos tradutórios tradicionais, que enxergam a tradução como “um 
texto secundário, produzido por um sujeito mais reprodutor que criador” (BRITTO, 1999, p. 239).  
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obra escrita na língua em que ele é proficiente, “uma derivação sem ser derivativa, 

uma segunda obra que não é secundária” (HUTCHEON, 2011, p. 30): espera-se, 

portanto, desse leitor uma apreciação, negativa ou positiva, dessa “segunda obra”, 

apreciação que decorre a partir de sua comparação com o texto-fonte. Inclusive, 

como nos alerta Linda Hutcheon, para vivenciar essa natureza dupla das 

adaptações, é necessário que os destinatários saibam que elas dialogam com um 

texto primeiro: 

 

Se não sabemos que o nosso objeto é de fato uma adaptação, ou se não 
estamos familiarizados com a obra específica que é adaptada, 
simplesmente vivenciamos a adaptação como vivenciaríamos uma obra 
qualquer. No entanto, para experenciar uma adaptação como adaptação 
[...], precisamos reconhecê-la como tal e conhecer seu texto adaptado, 
fazendo com que o último oscile em nossas memórias junto com o que 
experenciamos (HUTCHEON, 2011, p. 166, grifos da autora). 

 

 A importância desse alerta reside em que ele é mais um argumento na defesa 

de que as adaptações de qualquer natureza podem ser apreciadas como produções 

autônomas, independentemente de os destinatários terem ou não ciência de seu 

vínculo com seus hipotextos. Contudo, “para que uma adaptação seja bem-sucedida 

em si mesma, ela deve satisfazer tanto o público conhecedor quanto o 

desconhecedor” (HUTCHEON, 2011, p. 166). No caso específico das adaptações 

literárias quadrinizadas que preservam quase que totalmente o texto do clássico 

literário, a hipótese é de que apenas o público conhecedor – isto é, o público que 

sabe da sua condição de “adaptação como adaptação” – possa vir a se satisfazer 

com sua leitura (ou melhor, se comprometa a lê-la, uma vez que ele pode não se 

satisfazer com tal leitura). Essa hipótese se sustenta em que a transposição literal 

do texto canônico associado aos poucos cortes que ele sofre nesse processo de 

mudança de mídias é um fator considerável para que o leitor desconhecedor – 

sobretudo se este leitor for o jovem leitor em formação – prescinda da leitura desse 

tipo de adaptação ou mesmo nem se comprometa a lê-la. Esse provável abandono, 

por sua vez, é justificável na medida em que, apesar de a alfabetização na 

linguagem específica dos quadrinhos requerer, como vimos, na maior parte das 

vezes, a aprendizagem da interação entre os elementos verbais e pictóricos 

(VERGUEIRO, 2004b, p. 31), a questão imagética é central em sua constituição. De 

acordo com Groensteen: 
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[...] agiríamos mal em concluir que as imagens de uma história em 
quadrinhos precisam necessariamente do texto para adquirir inteligibilidade; 
é em princípio a disposição em uma sequência icônica que firma a 
significação de cada uma entre elas. É nas articulações internas em elos de 
imagens que se fixa o sentido, jogando o texto, por este ângulo, 
frequentemente, apenas um papel complementar (GROENSTEEN, 2004, p. 
43-44). 

 

Já as quadrinizações literárias que adaptam o enredo ou a forma de modo a 

fazer com que o aspecto verbal não sobrepuje o aspecto imagético (antes, portanto, 

interagindo com ele do que funcionando como uma espécie de “papel 

complementar”) tendem a ser melhor apreciadas tanto pelo público que desconhece 

quanto pelo público que conhece a característica palimpséstica dessas produções. 

No primeiro caso, mesmo não sabendo que a adaptação literária quadrinizada é 

uma adaptação, o leitor poderá fruí-la enquanto quadrinho, e não como literatura; já 

no segundo caso, o leitor poderá ter “‘o prazer intelectual e estético’ [...] de 

compreender a interação entre as obras, de abrir os possíveis significados de um 

texto ao diálogo intertextual. A adaptação e a obra adaptada juntam-se na 

compreensão do público em torno de suas complexas interações” (HUTCHEON, 

2011, p. 161). 

Pelo que foi possível notar até o momento, fizemos questão de diferenciar 

alusão, adaptação e tradução e, de modo ainda mais sistemático, distinguir a 

adaptação da tradução. Assim procedemos, não simplesmente por concordarmos 

com o fato de não poder se abrir mão das distinções entre elas, ainda que tenhamos 

consciência das zonas cinzentas que há entre uma e outra categoria (BRITTO, 

2012, p. 56), mas, sobretudo, por acreditarmos na ideia de que tais distinções, 

mesmo sendo muito tênues64, podem nos auxiliar a melhor compreender os 

processos de composição estética das adaptações quadrinizadas, bem como podem 

orientar o professor no momento de usar essas produções como recursos 

pedagógicos na formação leitora de segundo nível dos jovens. Comecemos pela 

questão da composição estética, deixando para abordar, no momento mais 

apropriado, como tal distinção pode servir ao trabalho pedagógico. 

 

                                                           
64 Dessa maneira, mesmo que haja mensagens linguísticas a princípio intraduzíveis para um outro 
idioma, o tradutor precisa encontrar uma forma de tentar fazer com que o leitor da língua de chegada 
as compreenda; e é nessa tentativa de procurar equivalências (equivalências que não são completas, 
como vimos com Jakobson) de uma língua em outra que podemos vislumbrar a prática da adaptação. 
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4.2.  Forma e conteúdo nas adaptações quadrinizadas: uma questão de 
intenções  
 

No ato de adaptar, as escolhas são feitas [...] com 
base em diversos fatores, incluindo convenções de 

gênero e mídia, engajamento político e história 
pessoal e pública. As decisões são feitas num 

contexto criativo e interpretativo que é ideológico, 
social, histórico, cultural, pessoal e estético. 

 
(Linda Hutcheon) 

 

Relembrando a distinção que Tereza Barbosa faz entre “HQ como tradução” 

e “adaptação em HQ”, enquanto esta se preocupa com a transposição do enredo do 

clássico para a sintaxe dos quadrinhos, aquela também se preocupa com a 

transposição de sua forma, de modo a possibilitar ao leitor a concretização, em 

imagens, dos recursos formais utilizados pelo escritor. E mesmo tendo discordado 

dessa distinção, uma vez que, na nossa visão, toda obra que dialoga 

extensivamente com o hipotexto, sem transpor todo seu universo narrativo (logo, 

processando cortes), é uma adaptação (e não uma tradução), ela nos será 

importante para aventarmos as possíveis intenções que levam os autores a 

traduzirem ou não, por meio de imagens, alguns dos recursos estéticos dos 

hipotextos. A propósito, Linda Hutcheon afirma sobre a importância de a teoria da 

adaptação considerar os motivos dos adaptadores em reinterpretar uma obra já 

existente (HUTCHEON, 2011, p. 136 e p. 156). Se, de acordo a epígrafe que abre 

esta seção, “as decisões são feitas num contexto criativo e interpretativo que é 

ideológico, social, histórico, cultural, pessoal e estético”– portanto, um contexto 

bastante variado, amplo –, as intenções dos adaptadores em levar a cabo a prática 

adaptativa podem ser impulsionadas, igualmente, por diversas razões: “restrições 

legais” (HUTCHEON, 2011, p. 128), “desejo capitalista de lucrar” (HUTCHEON, 

2011, p. 129), “impulso pedagógico” (HUTCHEON, 2011, p. 132), intenção de 

“subverter o original” ou homenageá-lo (HUTCHEON, 2011, p. 133), bem como de 

“realizar uma crítica social ou cultural mais ampla” (HUTCHEON, 2011, p. 135). E, 

de acordo com Linda Hutcheon, duas são as maneiras possíveis de inferir tais 

razões: 

 

[...] Primeiro, o texto leva as marcas dessas escolhas, marcas que traem os 
pressupostos do criador – pelo menos até onde esses pressupostos 
possam ser inferidos dos textos. [...] Segundo, e mais óbvio, é o fato de que 
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as declarações extratextuais de intenção e motivo de fato existem, de modo 
geral, para completar nosso entendimento do contexto de criação 
(HUTCHEON, 2011, p. 153). 

 

Uma “declaração intratextual de intenção e motivo”, por exemplo, concerne ao 

depoimento autoral do quadrinista Fabiano Barroso quanto à adaptação que fez do 

conto “Brincadeira”, de Tchekhov:  

 

O desejo de mostrar a minha impressão (sensorial: auditiva, visual, 
cinética...) sobre determinada obra que foi de meu agrado, estendendo a 
sua compreensão – e também o seu alcance – para além do livro escrito, 
me impeliu. Fazendo uma analogia com os tempos modernos, é como se o 
autor desse um retweet em um link interessante, para que todos aqueles 
que o seguem (ou seja, aqueles que gostam de quadrinhos) possam 
conhecer, se inteirar e adentrar a obra linkada (BARROSO, 2013, p. 103). 

 

O apreço ao clássico literário e o desejo de compartilhar uma interpretação 

sua sobre a obra lida com aqueles que não tenham tido contato com o hipotexto 

literário canônico (seja lá por qual motivo esse contato não tenha ocorrido) é o que 

fez Fabiano produzir sua adaptação. Aliás, em entrevista (ver Questão 2 do 

APÊNDICE A) concedida à autora deste trabalho, o quadrinista mineiro destaca a 

importância que, na sua visão, a adaptação pode cumprir em relação ao texto-

matriz: “o fato de ter de dizer algo além daquilo que já foi dito pelos ‘caras’. [...] 

pretendi dar o meu parecer sobre aquilo que eles diziam, interpretando o que não foi 

interpretado, e mesmo assim tomando o devido cuidado para não ferir alguns 

parâmetros de seus textos que, acho, devem ser considerados ‘sagrados’ e não 

podem ser mexidos”.  

E se as “declarações intertextuais” do adaptador, bem como as “marcas” 

presentes em sua obra – marcas “que traem os pressupostos do criador” – são 

importantes para deslindar suas intenções e, principalmente, quebrar o preconceito 

para com o caráter repetitivo da adaptação, elas também são fundamentais para 

auxiliar-nos a compreender que a prática tradutória65 pode ser um recurso de que os 

adaptadores possam ou não se valer para a elaboração estética de suas obras.  

Tendo em vista que, neste trabalho, a tradução está sendo encarada como uma 

                                                           
65 Embora Spacca não explicite que a prática tradutória é uma preocupação sua no momento de 
transpor alguma obra literária para a linguagem quadrinizada, tal preocupação pode ser inferida dos 
critérios que ele elenca para elaborar uma adaptação quadrinizada: “sou bastante sensível e atento 
às diferenças entre meios e o que se deve fazer para que a obra ‘funcione’ no novo formato, [como]: 
[...] buscar no meio visual, imagens e símbolos equivalentes ao meio literário” (ver Questão 5 do 
APÊNDICE B). 
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substituição total do original – total no sentido de que ela não deve proceder nenhum 

corte em relação hipotexto, esforçando-se, inclusive, por verter, de forma criativa, 

sua literariedade –, diferentemente da adaptação, cujo cerne são os cortes no 

enredo, ainda que a estética possa também ser uma preocupação durante o 

processo de transposição, podemos notar, por exemplo, que a adaptação A divina 

comédia de Dante, feita pelo designer americano Seymour Chwast, em 201066, se 

afasta muito do princípio tradutório de transpor, visualmente, as figuras retóricas do 

clássico literário, o que pode ser inferido não só após a leitura desse livro, como, 

também, a partir de declarações feitas pelo autor à repórter Raquel Cozer, do jornal 

Estadão – portanto, a partir de “declarações extratextuais de intenção e motivo”: “[A 

divina comédia] é um monumento à inspiração” (COZER, 2011). Aliás, 

acrescentemos que se trata de inspiração à ousadia, já que, “no traço do americano, 

todo em preto e branco, Dante aparece como um detetive de histórias noir dos anos 

30, de chapéu, capa e cachimbo, sendo conduzido profundezas adentro por um 

Virgílio de chapéu coco, gravata-borboleta e bengala” (COZER, 2011).  

 

                                                           
66 Essa adaptação foi traduzida e publicada pelo selo Quadrinhos na Cia, da Cia das Letras, em 2011.  
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(CHWAST, 2011, p. 14-15) 
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                                                                                        (CHWAST, 2011, p. 16) 
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Acreditamos que o simples fato de o designer americano ter atribuído 

aspectos próprios das histórias noir dos anos 30 a um clássico literário escrito em 

1555 já o afasta do que poderia ser uma tradução em HQ, pois o foco, nessa 

adaptação, não é a tradução imagética das figuras retóricas do hipotexto, conforme 

propõe o conceito de HQ como tradução elaborado por Tereza Barbosa. Motivado, 

talvez, pelo desejo de homenagear Dante à sua maneira – e como vimos, uma 

maneira bastante ousada –, Chwast fez a seguinte declaração: “É o estilo que 

combina com o espírito da minha arte. E desenhar togas não me interessava” 

(COZER, 2011). 

Já a adaptação feita por Piero e Giuseppe Bagnariol é “bem mais densa e fiel 

ao original que a de Chwast” (COZER, 2011), não só porque não efetua mesclas 

entre tempos díspares, mas, também, porque a sequência imagética acompanha a 

sequência narrativa dos versos canônicos, os quais, como afirmamos no Capítulo 2, 

foram preservados, apesar de alguns cortes sofridos. Ocorre que nem mesmo essa 

maior fidelidade do texto de Piero e Giuseppe Bagnariol ao texto canônico o 

aproxima das práticas tradutórias: em um artigo seu67, Piero afirma que sua A divina 

comédia não é uma tradução em HQ: “Trata-se portanto de outra abordagem de 

apropriação do texto clássico. Não chamaríamos de tradução, mas de recriação a 

partir de referências iconográficas” (BAGNARIOL, 2013, p. 39, grifos nossos). Ao 

fazer essa afirmação, o autor confirma que sua adaptação não traduz, 

imagicamente, as figuras retóricas; o que ele faz é se valer de algumas obras 

clássicas das artes plásticas para produzir os desenhos de alguns quadros de sua 

HQ: 

 

 

 

 

 

                                                           
67 Em a “Tradução por imagens de clássicos da literatura: um retorno à iconografia antiga e 
medieval”, artigo que compõe o livro Pescando imagens com rede textual: HQ como tradução, Piero 
Bagnariol detalha sua participação no processo criativo para a elaboração tanto de A ilíada (feita de 
acordo com os princípios da HQ-tradução), como de A divina comédia em quadrinhos. Na tradução 
quadrinizada do clássico grego, publicada pela RHJ (BARBOSA; CAETANO; CORRÊA; BAGNARIOL, 
2012), Tereza Barbosa, Andreza Caetano e Paulo Corrêa fizeram o roteiro e Piero Bagnariol, as 
ilustrações. 
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Figura 1 – Caronte convoca os pecadores para seu barco (1857),  
de Gustave Doré. 

 

 

                    

(BAGNARIOL; BAGNARIOL, 2011, s/p) 
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Nesta página da adaptação, por exemplo, o quadro em que Caronte acerta 

alguns condenados após ter sido contrariado pela confirmação de Virgílio de que ele 

e Dante iriam embarcar a despeito da advertência proferida pelo barqueiro Hades é, 

sobretudo, uma alusão que Piero fez a uma das gravuras de Gustavo Doré para o 

Canto III de A divina comédia. Como o próprio quadrinista afirma em seu artigo: 

“Pela gravidade, o pintor e ilustrador francês foi a principal referência para o inferno 

d’A divina comédia” (BAGNARIOL, 2013, p. 47). Outras “declarações extratextuais 

de intenção e motivo” que justificam o fato de essa adaptação se afastar dos 

princípios tradutórios e, também, da HQ como tradução concernem à preservação 

ipsis litteris de parte do texto-fonte: “As imagens têm uma grande capacidade de 

síntese, mas queríamos também preservar o texto e, por quanto possível, o ritmo 

dos versos” (BORGES, 2013, p. 121). Pela declaração do quadrinista, 

depreendemos que as imagens não foram usadas como substitutos pictóricos do 

ritmo dos versos do texto canônico. 

Também a adaptação quadrinizada do conto “O homem que sabia javanês”68 

não se aproxima das práticas tradutórias nem do que poderia ser uma tradução em 

HQ. Essa nossa afirmação se baseia, desta vez, não nas “declarações extratextuais 

de intenção e motivo” dos adaptadores, mas nas “marcas que traem os 

pressupostos do criador – pelo menos até onde esses pressupostos possam ser 

inferidos dos textos”. Ao comparar a adaptação elaborada por Jarbas e Júlio Cavani 

com o conto de Lima Barreto, podemos deduzir que a preocupação dos adaptadores 

não foi traduzir, imageticamente, as figuras retóricas contidas no texto de Lima 

Barreto. Uma de suas intenções foi, possivelmente, demonstrar que o lado disfórico 

do “jeitinho brasileiro” é algo que se perpetua ao longo dos tempos. Tal dedução 

pode ser feita quando sabemos que a narrativa de Lima Barreto foi produzida em 

1911 e a de Jarbas e Júlio, em 2008: na adaptação quadrinizada, o protagonista, 

cujo nome desconhecemos – mas que se supõe fazer referência ao trapaceiro 

Castelo do conto de Barreto –, vive na atual Rio de Janeiro, engana o presidente da 

República e viaja de avião pelo mundo todo exercendo a profissão de embaixador 

do Brasil. 

 

                                                           
68 No Capítulo 2 deste trabalho, esta adaptação foi abordada sob o viés da facilidade/dificuldade de 
se ler textos puramente imagéticos. 
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             (CAVANI; JARBAS, 2008, p. 39) 

 

 

Ao que parece, portanto, Jarbas e Júlio Cavani desejaram, com sua 

adaptação quadrinizada, reiterar a denúncia feita por Lima Barreto em seu conto: a 

de que “as trapaças [...], em geral são vistas como uma virtude” (MUNIZ, 2009, p. 

79). Assim, se a “atitude de Castelo em enganar o Barão leva-o a ter o gosto pelas 

aparências e não pelo empenho, pelo estudo, comportamento próprio do malandro” 

(MUNIZ, 2009, p. 79), o mesmo ocorre com o protagonista da adaptação 

quadrinizada. 

Nessas três adaptações, pressupõe-se que seus autores se preocuparam, 

sobremaneira, em transpor, para o universo dos quadrinhos, o enredo dos textos 
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clássicos com os quais dialogam e, como vimos, o fizeram de acordo com as mais 

diferentes intenções. E essa preocupação mais com este aspecto do que com a 

transposição da forma dos hipotextos certamente se deve a critérios pessoais, mas, 

também, e inclusive, a critérios editoriais. Segundo André Belo: 

 

O livro impresso é integrado num circuito mais vasto que abrange as 
diversas fases de sua produção, da escrita do texto à venda da obra e os 
diferentes atores sociais que ela envolve, do autor ao leitor. [...] o livro é 
uma mercadoria e o resultado de uma atividade artesanal ou industrial, a ele 
se ligando grupos sociais específicos que escolhem os textos, financiam, 
fabricam, comercializam e transportam as obras, deixando suas marcas nos 
objetos tipográficos. Os autores são inseridos nesse mundo social, 
analisando-se as sucessivas formas de sua remuneração, da sua relação 
com os ofícios ligados à edição, com os poderes e com o mercado literário 
(BELO, 2002, p. 73). 

 

No caso de A divina comédia em quadrinhos, de Piero e Giuseppe Bagnariol, 

por exemplo, o fato de um dos critérios da editora Peirópolis para se produzir a 

adaptação ser a manutenção, em seus balões e recordatórios, dos textos originários 

da obra literária matriz, já nos sinaliza que a liberdade por parte dos adaptadores69 

para elaborar uma adaptação tão ousada quanto a de Seymour Chwast é menor. 

Portanto, as editoras – ou melhor, todos os processos editoriais que culminam na 

produção de um livro70 – também deixam “suas marcas nos objetos tipográficos”. 

Quanto a saber se o foco na manutenção ipsis litteris do texto canônico ou na 

transposição do enredo em detrimento da forma dos clássicos é mais uma 

imposição das editoras do que um desejo pessoal dos adaptadores, isso poderia ser 

esmiuçado por nós, caso o objetivo central de nosso estudo fosse investigar a 

liberdade/cerceamento entre autores e editoras na elaboração de adaptações 

quadrinizadas. No entanto, estamos tangenciando essa questão da participação das 

editoras na publicação das adaptações quadrinizadas para averiguar se suas 

intenções transcendem a mera questão da obtenção de lucro (que, segundo vimos 

com Linda Hutcheon, pode ser uma razão para que uma obra seja adaptada). Para 

                                                           
69 O outro critério da editora é “o de que artistas que se aventuram nas traduções para quadrinhos 
são leitores apaixonados pela obra clássica escolhida para adaptar” (BORGES, 2013, p. 5). 
70 Em texto de apresentação de História & livro e leitura, obra de sua autoria, André Belo (2002, p. 11-
12) relata, brevemente, todos os procedimentos pelos quais um texto passa, da digitação, passando 
pela encadernação e culminando na chegada às livrarias para ser consumido. Já quanto às funções 
específicas do editor, Roger Chartier faz as seguintes observações: “É ele quem se encarrega de 
reunir o conjunto das seleções que devem ser feitas para publicar um livro: escolha do texto, escolha 
do formato, escolha em um certo sentido de um mercado por meio da publicidade e da difusão, o que 
significa que  o editor desempenha um papel centrar para unificar todos os processos que fazem de 
um texto um livro” (CHARTIER, 2001, p. 50). 
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isso, relembremos o que afirmou Paulo Ramos acerca da inclusão, pela primeira 

vez, dos quadrinhos no edital do PNBE de 2006: 

  

Cada obra escolhida correspondia a uma venda de 15 mil a 48 mil 
exemplares, números que acordaram as editoras para esse novo filão. 
Como o governo federal tendia a priorizar adaptações literárias nas 
seleções, começou uma corrida do ouro para incluir algum título na lista. 
Mesmo editoras que não tinham tradição de publicar quadrinhos 
começaram a lançar adaptações (RAMOS, 2012, p. 243). 

 

 Esse número vultoso de venda para o governo – “de 15 mil a 48 mil 

exemplares” – poderia nos fazer concluir, em primeiro lugar, que as editoras visam, 

unicamente, o lucro ao produzirem adaptações quadrinizadas. Gonçalo Junior, em 

“A onda de adaptações literárias e as armadilhas do mercado”, afirma, 

categoricamente, que “essa onda de adaptações literárias não vai a lugar nenhum e 

nem deixará maiores saldos positivos que não alguns artistas com traços mais 

apurados e alguma frustração” (GONÇALO JUNIOR, 2009). O referido jornalista e 

pesquisador da área de quadrinhos segue com sua crítica, reconhecendo haver 

editoras preocupadas com a qualidade das adaptações, mas que: 

 

Se o governo interromper seu programa de compra de obras com 
adaptações em quadrinhos, eles [sic] cancelam tudo imediatamente e 
seguem seu negócio atrás de acordos com o governo. Segundo ponto a ser 
observado: o oportunismo é tamanho que qualquer coisa ligada a [sic] 
adaptação literária é publicada, o que pode queimar o filme de muita gente, 
como acho que já está acontecendo (GONÇALO JUNIOR, 2009). 

 

 Mas, se o objetivo é tão-somente lucrar com a venda para um grande 

comprador, como o é o Governo Federal, por que não é possível afirmar, com 

segurança, que todas as adaptações quadrinizadas publicadas após o edital do 

governo foram elaboradas, exclusivamente, com fins pedagógicos? As três 

adaptações que acabamos de analisar brevemente, por exemplo, não dão indícios 

de que se tratam de obras didáticas. A divina comédia em quadrinhos, de Piero e 

Giuseppe Bagnariol, não pressupõe, devido à manutenção ipsis litteris de muitos 

versos do hipotexto canônico, um leitor em formação, como é o adolescente. Quanto 

à adaptação de Seymour Chwast, arriscamos dizer que ela também não foi feita com 

vistas a formar jovens leitores, porque, primeiro, a intenção do designer norte-

americano é recontar, de modo ousado, uma história muito conhecida, e segundo, 

porque tal ousadia advém da inserção, no enredo da narrativa clássica, de 
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referências ao cinema noir, as quais, provavelmente, não fazem parte do universo 

cultural de muitos jovens. Isso não significa, porém, que as editoras não tenham a 

intenção de fazer com que essas produções cheguem até esse público. Se, como 

vimos, o próprio governo não possui critérios muito bem definidos sobre de que 

elementos uma adaptação em quadrinhos precisa ser constituída visando à 

formação de leitores, nada impede que ela venha a fazer parte das listas do PNBE, 

mesmo que não possua um perfil didático. Além disso, muitas editoras, cientes de 

que os livros ficcionais passam pelo processo de escolarização e de que o Governo 

Federal é, de fato, o grande comprador de livros, lançam mão de mecanismos que 

os fazem chegar, indiretamente, até os jovens71; e o uso de paratextos é um desses 

mecanismos. No caso de A divina comédia em quadrinhos, de Piero e Giuseppe 

Bagnariol, embora sua leitura pressuponha um leitor experiente, o prefácio que 

antecede a narrativa adaptada sugere sua leitura pelos jovens leitores: 

 

[...] é preciso vencer o desafio de atravessar os tempos. A grande 
narrativa dantesca, que poderia ficar relegada às estantes de uma 
biblioteca especializada, presa nas teias dos estudos literários, ou mesmo 
viver como livro de cabeceira apenas dos leitores aficionados, chega aos 
quadrinhos – coloridos vitrais legendados [...] 
[...] E com esta ousada e primorosa publicação da Editora Peirópolis, os 
leitores de todas as idades poderão percorrer pela primeira vez ou revisitar 
os lugares dessa viagem milenar [...] (ARRIGONI, 2011, s/p). 
 
 

Ao afirmar “leitores de todas as idades”, muito provavelmente, Maria Teresa 

Arrigoni, professora especialista da obra de Dante Alighieri, não está se referindo a 

crianças, estando, pois, implícita a essa afirmação a ideia de que a adaptação 

quadrinizada em questão pode ser apreciada por quem já conhece a obra e por 

quem nunca a leu: àquele, cabe a releitura do clássico por meio dos “coloridos vitrais 

legendados” e a este, o acesso a essa obra também mediante tais “coloridos vitrais 

legendados”. É claro que não são apenas os jovens os únicos que nunca leram A 

divina comédia, sendo, com certeza, muitos os adultos que também nunca 

apreciaram esse clássico; contudo, ao final da resenha que aparece na orelha dessa 

adaptação, lê-se o seguinte: 

 

                                                           
71 Se, como afirma Marisa Lajolo (1998 p. 92), os protocolos e convenções que regulam o 
“funcionamento da instituição social denominada literatura” são criados por “todos os que, em dados 
contextos, interagem com o texto literário”, então as editoras sabem que, muitas vezes, o livro 
chegará às mãos do leitor devido a uma escolha indireta, ou melhor, devido à escolha do professor. 
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A estrutura aqui apresentada busca a concisão da linguagem dos 
quadrinhos, ao mesmo tempo em que procura manter viva a palavra de 
Dante Alighieri. Dessa forma, deseja contribuir para que esse autor, tão 
intenso na vivência da sua própria época, encontre eco também na 
juventude brasileira de hoje. 

 

 Como se pode depreender, nesse paratexto, corrobora-se uma das intenções 

atribuídas às adaptações quadrinizadas: permitir, ao jovem leitor, o acesso ao 

clássico por meio da “concisão da linguagem dos quadrinhos”. Mas, segundo já 

pontuamos, a grande quantidade do texto canônico, apresentada sob traduções que 

preservam as inversões sintáticas dos versos dantescos, pode não ser de fácil 

compreensão para esse leitor.  

 Com relação à adaptação de Seymour Chwast de A divina comédia, podemos 

ler, na quarta capa do livro, além da resenha feita pela editora Cia das Letras acerca 

da obra por ela traduzida e publicada, mais três comentários avaliativos: uma feita 

pela ilustradora americana Maira Kalmam e as outras duas feitas por Chip Kidd e por 

Craig Yoe, ambos designers e editores norte-americanos. Dos três comentários, é o 

de Chip Kidd o que confirma, de modo implícito, a ideia de que as escolas podem se 

valer dessa adaptação para proporcionar o acesso do clássico de Dante aos jovens: 

“A releitura de Seymor desse eterno clássico não é apenas fascinante e inteligente, 

mas é feita de forma tão engenhosa que torna a complexa obra-prima de Dante 

facilmente compreensível para qualquer leitor. Divino (Chip Kidd, autor de The 

Cheese Monkeys)”. 
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Figura 2 – Contracapa de A divina comédia (2011), de Seymour Chwast. 
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Quanto ao Domínio Público: literatura em quadrinhos 1 – livro no qual foi 

publicada a adaptação “O homem que sabia javanês”, de Jarbas e Júlio Cavani –, 

podemos afirmar que não se trata de uma obra com viés pedagógico, porque, em 

primeiro lugar, sua publicação ocorreu “de forma independente em 2006”, 

retornando “às prateleiras pela editora DCL” (RENATO L., 2008). O Domínio Público 

começou como um projeto, idealizado pelos quadrinistas pernambucanos João Lin e 

Mascaro, cujo propósito principal, ao que parece, era dar maior visibilidade à 

produção de quadrinhos: “Trabalhar com material desses nomes canônicos foi uma 

maneira de contornar a escassez de bons roteiros dos quadrinhos nacionais” 

(RENATO L., 2008). Em segundo lugar, esse caráter não pedagógico da obra pode 

ser depreendido do que Sidney Gusman, jornalista, editor e especialista em 

quadrinhos, escreve no prefácio da obra, desta vez já publicada pela DCL: nele, 

Gusman parabeniza Lin e Mascaro pelo fato de o projeto Domínio Público valorizar 

as adaptações quadrinizadas como produção autônoma, e não como meros 

instrumentos de acesso aos clássicos literários:  

 

[...] Adaptar grandes obras da nossa literatura para os quadrinhos é 
bastante complicado. Isso porque, se houver uma mera transposição do 
texto para os balões, a leitura ficará chata. Se a adaptação for extrema, 
pode soar como uma afronta a uma obra consagrada. 
Mas, como desafio é bom e esses malucos (no bom sentido) gostam, o 
resultado ficou incrível. Os autores não caíram na armadilha de usar texto 
em excesso nas páginas e, graças às diagramações arejadas e nada 
uniformes, ainda conseguiram dar uma “cara” de quadrinhos aos poemas e 
contos (GUSMAN, 2008, p. 7). 

 

 No entanto, a ideia dessas adaptações como obras que permitem o posterior 

acesso do jovem leitor às obras canônicas literárias aparece, explicitamente, na 

contracapa da publicação feita pela DCL: “Adaptar grandes obras da literatura 

brasileira para os quadrinhos não é tarefa fácil. Mas em Domínio Público uma turma 

de artistas topou o desafio e conferiu a textos clássicos um ar moderno, 

demonstrando aos jovens que ler a obra de um autor consagrado não é nem um 

pouco maçante”.  
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Figura 3 – Contracapa de Domínio Público: literatura em quadrinhos 1 (2008). 
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Enfim, a análise dos textos de apresentação e das resenhas dessas 

adaptações, os quais são paratextos “voltados para apoio, monitoramento e 

gerenciamento da leitura” (LAJOLO, 2011, grifos da autora), sinaliza, primeiramente, 

que a produção de adaptação literária em quadrinhos é movimentada pelo lucro, 

mas nem sempre com esse único objetivo: o caso da publicação de o Domínio 

Público é um exemplo disso, pois, ainda que incitada pela incorporação dos 

quadrinhos no PNBE – “Esse mercado estatal, cobiçado por toda a indústria do livro 

brasileira, possibilita que uma obra como Domínio Público alcance uma tiragem 

inicial em torno dos 15 mil exemplares” (RENATO L., 2008) –, a editora DCL 

publicou as adaptações do projeto de modo a manter seu propósito original de dar 

visibilidade à produção de quadrinhos. Em segundo lugar, esses paratextos nos 

apontam que, apesar de as adaptações publicadas pelas editoras não serem, 

necessariamente, produções didáticas (ou, pelo menos, claramente didáticas), elas 

visam, em muitos casos, sua aquisição pelo Governo Federal via PNBE e pelas 

escolas que enxergam nessas produções um potencial acesso do jovem estudante 

aos clássicos literários.  

E, de acordo com o que já afirmamos, qualquer adaptação quadrinizada – 

tanto as que fazem parte do edital do PNBE como as que não fazem parte – pode 

ser escolarizada, desde que de forma adequada. Dessa maneira, ainda que, por 

exemplo, as três adaptações em questão se afastem da prática tradutória de 

transpor, imageticamente, a forma do clássico por se preocuparem mais com o 

enredo, é possível usá-las na formação de leitores de segundo nível da linguagem 

das obras literárias canônicas e também da linguagem quadrinizada. E uma das 

maneiras de atingir esse objetivo é trabalhar o hipotexto clássico em paralelo com a 

adaptação.   
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5. CLÁSSICO LITERÁRIO, ADAPTAÇÃO QUADRINIZADA E FORMAÇÃO 
ESTÉTICO-DISCURSIVA DO JOVEM LEITOR 

 
 
 
5.1. A importância das interpretações legitimadas no contexto das variadas 
práticas leitoras 
 
 
 

Enquanto, na concepção “bancária” [...] o educador 
vai “enchendo” os educandos de falso saber, que são 
os conteúdos impostos, na prática problematizadora, 

vão os educandos desenvolvendo o seu poder de 
captação e de compreensão do mundo que lhes 

aparece, em suas relações com ele, não mais como 
uma realidade estática, mas como uma realidade em 

transformação, em processo. 
 

(Paulo Freire) 
 
 
 Ao longo de todo este nosso trabalho, viemos relembrando, insistentemente, 

que o objetivo central de nossa investigação é verificar se, por meio de um processo 

comparativo, as adaptações em quadrinhos podem auxiliar na formação leitora de 

segundo nível dos jovens leitores tanto da linguagem literária dos clássicos quanto 

da linguagem dos próprios quadrinhos. E, até o momento de nossas reflexões, 

ponderamos que isso é possível, desde que as adaptações quadrinizadas sejam 

adequadamente escolarizadas. Chegamos também a pontuar, brevemente, que 

esse objetivo de propiciar aos jovens um aprofundamento na apreciação da estética 

de ambas as linguagens não deve, de maneira alguma, prescindir do conteúdo a 

que a forma está intrinsecamente atrelada, tanto que, em relação aos clássicos 

literários, Vincent Jouve alertou para o fato de que a obra continua viva, 

atravessando os tempos, muito mais por aquilo que diz do que pelo modo como diz. 

Contudo, o teórico francês não refuta a importância da carpintaria literária na 

constituição do texto canônico, isso porque: 

 
Se é o conteúdo que constitui o valor de uma ficção, é então conveniente 
especificar que esse conteúdo só é dado mediante uma forma particular, da 
qual ele não pode ser separado (é por isso que é sempre interessante levar 
em conta a forma, mesmo quando ela tenha perdido seu impacto estético) 
(JOUVE, 2012, p. 90). 
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Nos quadrinhos, a forma desempenha, igualmente, papel preponderante na 

produção de sentidos. Roberto Elísio dos Santos e Waldomiro Vergueiro afirmam 

“que a leitura dos quadrinhos é complexa e não deve se restringir ao texto ou ao 

enredo; ler e perceber os recursos da linguagem, da estética e [...] das narrativas 

quadrinizadas amplia as significações que podem ser extraídas de seu conteúdo” 

(SANTOS; VERGUEIRO, 2012, p. 93). Moacy Cirne, por sua vez, faz a seguinte 

afirmação:  

 

[...] Para muitos, os comics só permitiam um tipo de análise, o sociológico. 
Para esses, os quadrinhos não podiam ser vistos como um discurso 
artístico, com suas especificidades estéticas e semióticas. [...] Para os 
estudiosos mais sérios [...], os quadrinhos foram – e ainda são – pensados 
de forma rigorosa, mesmo levando em conta, como principalidade textual, o 
prazer da leitura que eles devem e precisam transmitir. Como, de resto, 
acontece com os demais discursos artísticos (CIRNE, 2000, p. 17). 

 

 Apesar de reconhecer que o que mais se espera dos quadrinhos é o “prazer 

da leitura”, Cirne enfatiza que “ler uma história em quadrinhos é ler a articulação de 

seus planos” na qual “a carga semântica e a carga icônica [...] coexistem” (CIRNE, 

1972, p. 14). A importância de depreender a articulação entre esses dois planos nos 

quadrinhos – o plano do conteúdo (“a carga semântica”) e o plano da forma (“a 

carga icônica”) – reside em que ela nos leva a uma “leitura criativa capaz de 

identificar o seu processo e a sua ideologia” (CIRNE, 1972, p. 15, grifos nossos). 

 Sobre a “articulação entre esses dois planos” e sobre essa questão da 

importância da forma para a reelaboração do conteúdo em um objeto artístico, 

Bakhtin é ainda mais esclarecedor ao afirmar que a obra de arte só é apreciada 

enquanto tal quando a “significação pura e ético-cognitiva” do conteúdo cede espaço 

para a “contemplação estética” que, nas palavras do teórico russo, deve ser levada a 

cabo da seguinte maneira: 

 

[...] durante a leitura ou a audição de uma obra poética, eu não permaneço 
no exterior de mim, como o enunciado de outrem, que é preciso apenas 
ouvir e cujo significado prático ou cognitivo é preciso apenas compreender; 
mas, numa certa medida, eu faço dele o meu próprio enunciado acerca de 
outrem, domino o ritmo, a entonação, a tensão articulatória, a gesticulação 
interior (criadora do movimento) da narração, a atividade figurativa da 
metáfora, etc., com o conteúdo, ou seja, na percepção não viso as palavras, 
os fonemas, o ritmo, mas com as palavras, com os fonemas e com o ritmo 
viso ativamente um conteúdo: envolvo-o, formo-o e arremato-o (a própria 
forma, tomada abstratamente, não satisfaz a si mesma, mas torna auto-
suficiente o conteúdo formado). Eu me torno ativo na forma e por meio dela 
ocupo uma posição axiológica fora do conteúdo (enquanto orientação 
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cognitiva e ética), e isto torna possível pela primeira vez o acabamento e em 
geral a realização de todas as funções estéticas da forma no que tange ao 
conteúdo. 
Assim, a forma é a expressão da relação axiológica ativa do autor-criador e 
do indivíduo que percebe (co-criador da forma) com o conteúdo [...] 
(BAKHTIN, 2010, p. 59, grifos do autor). 

 

 Articulando essas reflexões de Bakhtin com a ideia de que as adaptações 

quadrinizadas podem auxiliar na apreciação estética dos clássicos literários e dos 

próprios quadrinhos, o que se pretende, mais especificamente, é fazer do jovem um 

“co-criador da forma”, isto é, um leitor que possa tanto apreciar a beleza dos jogos 

verbais, imagéticos e verbo-visuais dessas linguagens como inferir seus 

componentes ideológicos, existenciais e culturais. Quando afirma que o “autor-

criador” e o “apreciador” devem ocupar, por meio da forma, “uma posição 

axiológica”, ele está justamente corroborando o fato de que o objeto estético só se 

realiza enquanto arte quando estes agentes a produzem e a apreciam para além de 

um único ponto de vista, seja este estrutural, subjetivo ou ético-cognitivo. Assim 

sendo, quanto ao ponto de vista estrutural, empreender, com os alunos, um estudo 

comparativo entre uma adaptação quadrinizada e seu respectivo hipotexto clássico 

literário deve transcender o que Latuf Isaias Mucci define como estudo fastidioso das 

figuras de linguagem que, quase sempre, resulta em uma inócua taxonomia para os 

estudantes (MUCCI, s/d). Acerca da devida apreciação do aspecto material dos 

textos, importam as seguintes considerações de Paulo Freire: 

 

[...] como professor [...] de português, nos meus vinte anos, vivi 
intensamente a importância do ato de ler e de escrever, no fundo 
indicotomizáveis, com alunos das primeiras séries do então chamado curso 
ginasial. A regência verbal, a sintaxe de concordância, o problema da crase, 
o sinclitismo pronominal, nada disso era reduzido por mim a tabletes de 
conhecimentos que devessem ser engolidos pelos estudantes. Tudo isso, 
pelo contrário, era proposto à curiosidade dos alunos de maneira dinâmica e 
viva, no corpo mesmo de textos, ora de autores que estudávamos, ora deles 
próprios, como objetos a serem desvelados e não como algo parado, cujo 
perfil eu descrevesse. Os alunos não tinham que memorizar 
mecanicamente a descrição do objeto, mas apreender a sua significação 
profunda. Só aprendendo-a seriam capazes de saber, por isso, de 
memorizá-la, de fixá-la (FREIRE, 1992, p. 16-17). 

 
 
 A formação, pois, de jovens leitores de segundo nível tanto das obras 

literárias canônicas, quanto dos quadrinhos deve ser feita de “maneira dinâmica e 

viva”, isto é, de maneira que eles percebam que o diálogo que as une também é o 

que as diferencia, uma vez que a adaptação repete o enredo do hipotexto, mas o faz 
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de modo a nele processar cortes e, sobretudo, a valer-se de elementos estruturais 

distintos dos da sintaxe verbal. Isso tudo implica em o leitor depreender, em cada 

um dos objetos estéticos comparados, belezas estéticas distintas, bem como efeitos 

de sentido e posicionamentos ideológicos, existenciais e culturais distintos. A nosso 

ver, esse trabalho comparativo é uma forma de, valendo-nos da metáfora da 

concepção “bancária” de educação, não “encher” os alunos com conteúdos de uma 

“realidade estática”. 

Mas, apreciar estético-discursivamene o clássico literário e a adaptação 

quadrinizada da maneira como propusemos, em que os conteúdos subjetivos e 

ético-cognitivos devem ser transcendidos, não seria uma forma de, ao contrário, 

tornar a realidade dos jovens alunos mais estática, na medida em que cada 

indivíduo possui uma constituição identitária diversa da do outro? Soraya Pacífico e 

Lucília Romão, por exemplo, fizeram uma pesquisa com vinte famílias das camadas 

popular e média para saber o que elas entendem por leitura e a constatação foi a 

mesma que fizera Magda Soares (1995, p. 48-49; 1998, p. 21-22) no início da 

década de 1980:  

 

[...] para as classes populares, [...] a leitura é importante para a realização 
de atividades práticas, do cotidiano. 
[...] 
As famílias de camadas médias revelam uma outra condição de leitura, pois 
elas leem jornais, diária ou semanalmente, as principais revistas que 
circulam no país, livros científicos e literários, enfim, têm acesso a um vasto 
campo de textos informativos, opinativos, científicos, argumentativos e 
literários. Apesar dessa maior oportunidade para leitura, as pessoas desse 
segmento ainda reclamam por mais tempo para ler livros de romance, 
suspense, policial, ou seja, uma leitura mais informal, apenas por distração 
(PACÍFICO; ROMÃO, 2006a, p. 34-35). 

 

Roger Chartier, por seu turno, aponta para a existência de variadas práticas 

concretas de leitura72 que não correspondem às práticas postuladas como 

universais: 

 

[...] uma história das maneiras de ler deve identificar as disposições 
específicas que distinguem as comunidades de leitores e as tradições de 
leitura. Essa abordagem pressupõe o reconhecimento de várias séries de 

                                                           
72 O quadrinista Spacca, em entrevista concedida à autora desta tese (ver Questão 4 do APÊNDICE 
B), aborda essa questão das variadas práticas leitoras na área dos quadrinhos: “acho que é possível 
classificar os leitores, mas sem perder de vista os grupos reais e os contextos reais onde eles vivem. 
Seria um estudo complexo de várias gerações e segmentos, um ligado à cultura pop japonesa, outro 
aos quadrinhos europeus adultos, vários que acompanham a indústria norte-americana... dá uma 
sociologia complicada, acho que ainda não foi feita”. 
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contrastes; em primeiro lugar, entre as competências de leitura. A clivagem 
entre alfabetizados e analfabetos, essencial mas grosseira, não esgota as 
diferenças em relação ao escrito. Aqueles que são capazes de ler textos 
não o fazem da mesma maneira, e há uma grande diferença entre os 
letrados talentosos e os leitores menos hábeis, obrigados a oralizar o que 
leem para poder compreender, ou que só se sentem à vontade com 
algumas formas textuais ou tipográficas. Há contrastes, igualmente, entre as 
normas e as convenções de leitura que definem, para cada comunidade de 
leitores, os usos legítimos do livro, as maneiras de ler, os instrumentos e 
procedimentos da interpretação (CHARTIER, 1994, p. 13). 

 

 Partilhando dessa mesma visão, Antônio Batista e Ana Maria Galvão afirmam 

que, mesmo submetidos aos protocolos de leitura que “procuram orientar os 

mínimos movimentos do leitor”, este compartilha “um conjunto de competências e 

um horizonte de expectativas em relação aos textos e a sua leitura que não é, 

necessariamente, o previsto pelos produtores dos textos” (BATISTA; GALVÃO, 

2002, p. 25). Tal é o que ocorre com a leitura subjetiva, que, mesmo sendo 

processada “na superfície do texto, sem perceber os jogos de ironia e o segundo 

grau” (JOUVE, 2013, p. 59), é, de acordo com Vincent Jouve, componente intrínseco 

do ato de leitura e, por essa razão, indispensável para a compreensão de textos 

(JOUVE, 2013, p. 53-54). 

 Sem dúvida que, diante de toda essa pluralidade73, difícil é encontrar uma 

prática que faça o leitor tornar-se crítico, sem que sua identidade seja negada74. No 

entanto, como afirma Paulo Freire, “um exercício crítico sempre exigido pela leitura e 

necessariamente pela escrita é o de como nos darmos facilmente à passagem da 

experiência sensorial que caracteriza a cotidianidade à generalização que se opera 

na linguagem escolar e desta ao concreto tangível” (FREIRE, 2015, p. 59). Disso, 

decorre que a escola, cuja função é “generalizar” o conhecimento, deve fazer seus 

jovens alunos se apropriarem do conhecimento legitimado, sem que seus próprios 
                                                           
73 Sobre essa pluralidade, Aparecida Paiva faz a seguinte afirmação: “Sociologicamente, nunca ou 
quase nunca é possível interpretar plenamente processos individuais de leitura. Os sociólogos 
sabem, assim como os pesquisadores e os professores, que as práticas de leitura que compõem a 
trajetória de um leitor expressam algo muito mais complexo do que o ler e o não ler; a preferência por 
gênero de texto ou de leitura. Existe a mediação altamente direcionada, mas há a mediação casual; a 
leitura intensiva e extensiva que não se submete a processos de escolarização” (PAIVA, 2012, p. 23-
24). 
74 Sobre essa questão, em 1983, durante uma mesa-redonda no 4º COLE (Congresso de Leitura do 
Brasil), Magda Soares fez a seguinte ponderação: “Além de favorecer os dialetos socialmente 
privilegiados, o material de leitura usado na escola veicula, também, a visão de mundo, os valores e 
os comportamentos socialmente privilegiados, que não são, pois, a visão de mundo, os valores e os 
comportamentos das classes populares. Como pretender, assim, que esse material se transforme em 
objeto de fruição ou em instrumento de participação social, para essas classes? Como evitar que a 
leitura se transforme em instrumento de alienação, de dissimulação da realidade social das classes 
populares, pela mitificação de uma cultura que não é a sua, mitificação que pode conduzir a uma 
indesejada neutralização da contradição e da contestação?” (SOARES, 1995, p. 49-50). 
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conhecimentos prévios – ou “experiência sensorial”–, tidos, na maioria das vezes, 

como não-legítimos, sejam descartados75. Desta perspectiva, a escola não deve 

considerar simplesmente como equivocadas as diversas práticas leitoras de que se 

valem os alunos para interpretar os mais diversos textos, mas tampouco deve 

eximir-se de confrontá-las não apenas com as interpretações institucionalizadas, 

como, também, com as interpretações controladas pelos dados textuais, afinal, 

“dizer que um texto é potencialmente sem fim não significa que todo ato de 

interpretação possa ter um final feliz [...]. Isso significa que o texto interpretado 

impõe restrições a seus intérpretes” (ECO, 2010, p. XXII)76. 

 Rildo Cosson, em artigo intitulado “A seleção de textos literários em três 

modos de ler”, para discutir as escolhas do leitor (as do leitor literário), realiza uma 

reflexão baseada em três possíveis modos de leitura: a de entretenimento, a de 

investigação e a do leitor como produtor de sentidos. A primeira “não se detém sobre 

a linguagem, nem considera a autoria como elementos relevantes na leitura77” 

(COSSON, 2009, p. 38), a segunda é “voltada para a linguagem do texto e a sua 

elaboração como um objeto estético e cultural” (COSSON, 2009, p. 40) e a terceira 

uma espécie de integração entre os dois modos de ler anteriores que visa à 

ampliação da “experiência literária” do leitor (COSSON, 2009, p. 43). Quanto ao 

“modo de investigação”, o pesquisador defende-a como etapa importante da 

formação leitora por ela associar-se “a um leitor ativo e autônomo porque bem 

informado” (COSSON, 2009, p. 41). Em outras palavras, Cosson considera que a 

                                                           
75 Em resposta aos questionamentos de Magda Soares, Eni Orlandi afirmou: “[...] a meu ver, há dois 
níveis de reivindicações, em relação à classe dominante: a) de um lado, deve-se reivindicar 
politicamente a apropriação dos seus instrumentos de conhecimento; b) de outro, deve-se, 
efetivamente, elaborar formas de conhecimento crítico que não são meras reproduções das formas 
de conhecimento legítimo, mas que derivem de um conhecimento efetivo do aprendiz, em suas 
condições. Como fazer isso? Não reproduzindo, através do discurso professoral (e similares) a 
distinção estrita entre conhecimento legítimo e não-legítimo; promover o discurso da legitimidade das 
várias formas de conhecimento, dando um espaço real para a elaboração dessas outras formas de 
conhecimento com suas distintas funções sociais; fazendo com que esse espaço de elaboração 
represente efetivamente um espaço real de poder de decisão. Caso contrário, se estará reproduzindo 
uma escola democrática domesticada pelo poder dominante” (ORLANDI, 1995, p.  65-66). 
76 Ainda segundo Umberto Eco: “Defender a interpretação do texto contra o uso dele não significa que 
os textos não possam ser usados. Mas o livre uso dele nada tem a ver com sua interpretação, visto 
que interpretação e uso sempre pressupõem uma referência ao texto-fonte, quando mais não seja, 
como pretexto” (ECO, 2010, p. 18). 
77 O pesquisador não refuta a importância da leitura com vistas à distração, tanto que ele afirma 
quanto à leitura feita com tal fim: “Não se trata de superficialidade como se costuma pensar, mas sim 
de um compromisso primeiro e prioritário com a identificação desse mundo encenado” (COSSON, 
2009, p. 38). 
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maturidade do leitor se constrói na medida em que ele também enfrenta obras 

literárias complexas, como o são os clássicos: 

 

Como na leitura de entretenimento, o modo de leitura de investigação pode 
ser aplicado a qualquer corpus, como os estudos culturais têm provado, 
mas encontra-se estreitamente associado às obras mais complexas que 
possibilitam a aquisição de conhecimentos linguísticos e culturais que não 
se encontram facilmente em outros tipos de textos. Ou seja, o objetivo de 
aprendizagem desse modo de leitura tem nas obras complexas o seu objeto 
ideal, o seu maior rendimento (COSSON, 2009, p. 41) 

 

 Conforme esclarecemos, Rildo Cosson faz suas reflexões tendo em vista o 

leitor literário, o que o faz pensar ser o trabalho mais intrincado com a linguagem 

preconizado por certas obras – dentre as quais e, sobretudo, as pertencentes ao 

cânone literário – um fator preponderante na ampliação dos conhecimentos do leitor. 

Contudo, também sabemos que há obras de outras áreas da linguagem, dentre as 

quais a dos quadrinhos, que primam pela complexidade estética78 e que, por essa 

razão, podem e devem ser estudados na escola com o objetivo de aprimorar a 

experiência do jovem leitor. E é justamente no interior dessa modalidade 

investigativa que o estudo comparativo entre as adaptações quadrinizadas e seus 

hipotextos literários canônicos se inscreve, estudo que, juntamente com o modo de 

entretenimento, contribui para a formação de um leitor maduro, de um leitor produtor 

de sentidos: 

 

Esse percurso de formação do leitor [...] depende de uma comunidade de 
leitores – uma instância que fixa e organiza a posição das obras, as formas 
legitimadas de ler, o valor cultural dos textos, os repertórios de leitura, 
enfim. Ao ingressar nessas comunidades, que são várias, o leitor incorpora, 
modifica ou recusa modos de ler, modelos de funcionamento dos textos e 
valores do mundo literário (COSSON, 2009, p. 44-45). 

 

 E acrescentamos: “mundo dos quadrinhos” e “mundo da cultura”. E sendo a 

escola uma instituição responsável por promover essa tensão entre as várias 

práticas leitoras legitimadas e não-legitimadas  visando à maturação de seus alunos, 

é de extrema importância que o professor, por seu turno, aprimore sua prática de 

                                                           
78 Sobre essa questão, importam as seguintes reflexões de Fabiano Barroso: “Um leitor assíduo de 
quadrinhos talvez reconheça mais rapidamente certos mecanismos e recursos de linguagem próprios 
dos quadrinhos. Caso suas leituras não sejam presas a apenas um estilo (por exemplo o dos super-
heróis), ele também poderá ter maior familiaridade com a riqueza estilística possível aos quadrinhos, 
podendo ‘ver com olhos livres’ (parafraseando Oswald de Andrade) um determinado trabalho que, a 
princípio, causaria estranheza em quem tem menor familiaridade e, consequentemente, conhece e 
acata apenas aqueles estilos ditos comerciais” (ver resposta à Questão 5 do APÊNDICE A). 
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mediação leitora79. Neste sentido, importam as seguintes ponderações de Paulo 

Freire: 

 

A responsabilidade ética, política e profissional do ensinante lhe coloca o 
dever de se preparar, de se capacitar, de se formar antes mesmo de iniciar 
sua atividade docente. Esta atividade exige que sua preparação, sua 
capacitação, sua formação se tornem processos permanentes. Sua 
experiência docente, se bem percebida e bem vivida, vai deixando claro que 
ela, a experiência docente, requer uma formação permanente do ensinante. 
Formação que se funda na análise crítica de sua prática (FREIRE, 2015, p. 
56). 

 

Pensando no trabalho comparativo entre uma adaptação quadrinizada e seu 

hipotexto clássico literário com vistas à formação de segundo nível do jovem leitor, 

acreditamos que o professor deve atentar para alguns procedimentos prévios ao 

efetivo estudo comparativo com os alunos: a) ele deve conhecer, relativamente bem, 

o texto literário canônico, o que implica em ler, criticamente, não só algumas 

interpretações legitimadas pelo meio acadêmico80, como, também, ler o texto 

canônico na sua íntegra; b) ele deve conhecer os mecanismos estruturantes básicos 

tanto da linguagem literária, quanto da linguagem quadrinizada; c) ele deve ler a 

adaptação literária quadrinizada, para, em seguida, fazer um levantamento do que 

nela permaneceu e dela se retirou em termos de enredo; d) ele também deve 

verificar se os adaptadores optaram, inclusive, por transpor a estética do clássico 

literário; e) ele deve verificar como as escolhas dos adaptadores foram transpostas, 

imageticamente, para a linguagem dos quadrinhos. Ainda com relação às 

adaptações, é preciso que o professor atente para o fato de que: 

 

                                                           
79 Aparecida Paiva afirma que, para garantir um real acesso dos alunos aos livros, é preciso que eles 
sejam efetivamente usados, daí o título da publicação, onde o texto da pesquisadora aparece, ser 
chamado Literatura fora da caixa: O PNBE na escola – distribuição, circulação e leitura. Para tanto, 
Paiva faz a seguinte afirmação sobre a mediação escolar: “Essencial [...] é compreender as 
mediações de leitura (ou não) que se desencadeiam no contexto escolar, a partir dessas obras. 
Admitindo-se uma possível mediação dessas obras, então, em termos de avaliação do impacto da 
política, são urgentes o mapeamento dessas mediações e a identificação de práticas de leitura delas 
decorrentes. O que, talvez, não se tenha percebido com clareza, até o momento, é que a divulgação, 
atualmente, da política junto aos profissionais que atuam na escola mostra-se insuficiente” (PAIVA, 
2012, p. 22). 
80 No ensaio “Sobre o estilo”, Umberto Eco trata de três “gêneros críticos” recorrentemente usados 
para se avaliar textos literários: a “resenha”, “a história literária” e a “crítica do texto”. Sobre esta 
última modalidade, o teórico italiano afirma: “[...] nesta o crítico deve assumir que o leitor nada sabe 
da obra, mesmo que se trate da Divina comédia. Deve fazer com que a descubra pela primeira vez. 
[...] o objetivo deste discurso é conduzir passo a passo à descoberta de como é feito o texto e por que 
funciona como funciona. Este discurso pode propor uma confirmação, [...] uma reavaliação ou a 
destruição de um mito” (ECO, 2003, p. 156). 
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Existem histórias em quadrinhos de diversos gêneros e de diversas 
qualidades. Como ocorre com toda e qualquer produção humana é possível 
encontrar obras com excelentes qualidades de roteiro e desenho, mas 
também se encontram trabalhos sofríveis, nos quais nem texto e nem 
desenho servem como incentivo à leitura. Claro que estas avaliações são 
relativas. E é exatamente por isso que um professor que trabalhará com 
histórias em quadrinhos na sala de aula precisará de critérios muito bem 
definidos e claros, de acordo com os objetivos educacionais que escolheu, 
para selecionar este material (SANTOS NETO, 2011, p. 131). 

 

Como o trabalho comparativo, em sala de aula, é feito sob um viés político-

pedagógico, o professor deve pensar no quão as adaptações são adequadas para o 

ensino da linguagem literária e quadrinizada, e não em se elas são ou não 

esteticamente “boas” ou “ruins”81, o que não significa, contudo, que a excelência 

artística desse artefato cultural não deva ser um critério de que o professor possa e 

deva se valer para selecionar um material com vistas a formar leitores de segundo 

nível. Acontece que sua escolha, muitas vezes, é mediada por outras instâncias, o 

que pode acarretar no uso, em sala de aula, de adaptações esteticamente 

“sofríveis”: em algumas escolas privadas, não é raro, por exemplo, que a escolha do 

professor seja norteada pelo poder de compra de seu público (muitas obras 

consideradas de boa qualidade são caras); e nas escolas públicas, grande parte de 

seus acervos é constituída por livros do PNBE (poucos são os diretores das escolas 

que investem na compra de livros indicados pelos professores), cujos critérios de 

seleção para as adaptações literárias quadrinizadas, de acordo com Paulo Ramos, 

não são instituídos por pessoas versadas no assunto (RAMOS, 2013), o que pode 

ser uma explicação para a qualidade discutível de muitas delas (RAMOS, 2013). 

Diante deste contexto e lembrando que, “mesmo com um texto ruim, pode fazer-se 

um bom trabalho” (LAJOLO, 2005, p. 101), o professor precisa se apropriar desse 

material no sentido de lê-lo e verificar a melhor forma de usá-lo pedagogicamente. 

Comparar uma adaptação “sofrível” com uma que seja estética e tematicamente 

                                                           
81 Sobre essa questão, Marcio Bahia afirma: “[...] Ser industrial e ter boa qualidade artística não são 
condições excludentes. Quando o PNBE compra HQ’s dos mais variados estilos e para todas as 
idades, ela [sic] estimula uma indústria ainda em pleno desenvolvimento. Quanto mais a indústria 
cresce, mais se cria a possibilidade do surgimento de novos talentos e artistas de destaque no 
mercado. Quanto mais cresce o número de profissionais competentes e talentosos, maiores são as 
possibilidades de surgirem títulos de maior qualidade à disposição do público, alimentando assim um 
ciclo no qual o mercado, artistas e público consumidor se beneficiam reciprocamente. Esta é a 
contribuição indireta (mas vital) dada pelo PNBE ao mercado brasileiro de HQ’s. Obviamente, este 
bom círculo vicioso de reforços mútuos significa que os avaliadores do PNBE provavelmente terão 
pela frente cada vez mais a árdua tarefa de refutar as más HQ’s submetidas ao processo de 
avaliação. Por outro lado, haverá um número maior de bons títulos em quadrinhos que surgirão no 
mercado nacional, livros que continuarão a contribuir significativamente para ampliar os referenciais 
estéticos e culturais do jovem leitor” (BAHIA, 2012, p. 347-348). 
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bem elaborada nos parece, conforme já sugerimos no início deste trabalho, uma 

maneira interessante de lidar com tal problemática. 

E é devido ao quadro acima descrito ser uma realidade vivenciada no 

contexto educacional, que o corpus da análise comparativa a que daremos início 

logo mais a seguir é constituído de duas obras quadrinizadas que, do nosso ponto 

de vista, primam pela qualidade estética, sendo, por conseguinte, realmente 

adequadas para a formação estética dos jovens nas linguagens dos clássicos 

literários e dos quadrinhos. Acreditamos que apresentar uma espécie de análise 

modelar pode trazer para o professor contribuições no sentido de ele colher dela 

aquilo que lhe parece mais adequado de ser aplicado em seu contexto imediato de 

prática, o qual pode ser marcado por boas ou más condições de produção. 

 

 

5.2. As interpretações legitimadas no contexto da mediação de leitura 

 

As qualidades de uma obra de arte inspiram e 
educam o professor. Em consequência, o professor 

torna-se inspirador para o aluno, indicando-lhe portas 
para aquelas qualidades. E essas qualidades, 

impregnadas de valor, influenciam a sensibilidade do 
aluno, incentivando-o a ver-se como ser criador. 

 
(Gabriel Perissé) 

 

 Segundo reflexões de alguns teóricos da adaptação de textos literários para a 

linguagem cinematográfica, a forma do hipotexto é um dos componentes mais 

complicados de ser transposto. Linda Seger afirma que “o estilo é um dos elementos 

mais difíceis de adaptar” (SEGER, 2007, p. 200) e comenta, ainda, que “certas 

escolhas de tom ou estilo fazem com que o público se afaste, talvez porque o estilo 

seja muito hermético, muito difícil de entender” (SEGER, 2007, p. 195). Ismail Xavier 

também partilha da ideia de que o estilo das obras literárias, diferentemente do 

enredo, é um dos aspectos mais complexos de serem adaptados82: 

 

                                                           
82 Acerca das adaptações literárias em quadrinhos, Didier Quella-Guyot parece verificar o mesmo: 
“[...] constata-se, nas adaptações recentes, reais esforços para não ficar no mero resumo, na redução 
da trama a um vago esqueleto. A esquematização de temas e o empobrecimento do texto (toda a 
parte descritiva desaparece) são as principais críticas feitas às realizações dos anos 50-70. O 
problema da descrição é central: ela deve dar lugar a imagens suficientemente estéticas para atingir o 
leitor. Os elementos da ação, é claro, são mais fáceis de respeitar” (QUELLA-GUYOT, 1990, p. 93). 
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Embora não esteja isenta de instrumentos conceituais, de uma teoria que 
pode guiar a análise, a esfera do estilo se põe como algo menos pacífico na 
obtenção de um consenso do que, por exemplo, as observações que o 
crítico pode fazer sobre alterações no enredo, ou sobre aspectos da forma 
narrativa, pois essas alterações se instalam no campo em que literatura e 
cinema se interceptam, encontram uma esfera comum de operações que 
pode ser descrita com as mesmas noções (XAVIER, 2003, p. 63-64). 

 

 Se a forma é, como sugere Seger, um aspecto que pode vir a ser de difícil 

apreciação pelo público em uma adaptação, ou se ela é, para os críticos, conforme 

sugere Ismail Xavier, um elemento que deveria ser, de certa forma, preservado na 

transposição entre meios para ser considerada uma boa obra, o fato é que “a 

fidelidade ao original deixa de ser o critério maior de juízo crítico, valendo mais a 

apreciação do filme como nova experiência que deve ter sua forma, e os sentidos 

nela implicados, julgados em seu próprio direito” (XAVIER, 2003, p. 62, grifos 

nossos). Sob a perspectiva dos Estudos Interartes, Claus Clüver corrobora essa 

visão, comentando, inclusive, que a questão da fidelidade ao texto-fonte pesa tanto 

no momento de avaliar uma adaptação, que é muito comum atribuir a ela o status de 

“tradução intersemiótica” em vez de considerá-la como mais um caso de 

transposição intersemiótica: 

 

[...] digo aos meus alunos que comecem sempre pelo texto-alvo e tomem-no 
como criação independente: pode ser fascinante observar a partir daí o 
texto-fonte, estudando as omissões e persistências, as transformações e 
expansões – mas também as interferências do texto-fonte, nos casos em 
que a nova obra não logrou adaptar suficiente ou satisfatoriamente o 
material inicial à nova linguagem e ao novo meio. Nada disso nos impede 
de perceber em alguns casos a extraordinária proximidade entre o velho e o 
novo texto, por vezes tão grande que podemos ser tentados a novamente 
ler o segundo texto como tradução intersemiótica83 (CLÜVER, 1997, p. 45). 

 

  
Assim, como a fidelidade à forma do hipotexto não é condição precípua para se 

atribuir status de originalidade e de criatividade às adaptações – não sendo, pois, 
                                                           
83 Claus Clüver faz alguns apontamentos sobre adaptação e tradução, de modo a apresentar, 
brevemente, o que comumente se pensa sobre cada um desses processos de retomada textual: 
“‘Adaptação’ é o termo usado para [...] conversões de novelas em peças teatrais, peças em óperas, 
contos de fadas em balés, e contos em filmes ou ‘especiais’ de televisão. Isso implica um ajuste ao 
novo meio, que por sua vez nos leva de volta ao tópico da transposição intersemiótica. Mas o termo 
veio a adquirir o sentido de ‘reelaboração livre’, transformação, desvio deliberado da fonte a fim de 
produzir algo novo. Nos primórdios dos estudos cinematográficos, quando este ramo começou a se 
estabelecer nos departamentos de literatura (como ocorreu nos EUA), a adaptação cinematográfica 
de textos literários era um dos tópicos centrais, abordada exatamente tal como se abordava a 
questão da tradução – isto é, com a expectativa de que a adaptação fosse tão ‘fiel’ quanto possível 
ao texto-fonte” (CLÜVER, 1997, p. 45). Ao que parece, portanto, é comum que a tradução, por alterar 
menos o hipotexto, seja considerada mais fiel a ele do que a adaptação. 
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sempre necessária para apreciar as adaptações quadrinizadas como produções 

autônomas, nem para usá-las como recursos pedagógicos para a formação de 

segundo nível do jovem leitor na linguagem clássica literária e quadrinizada –, o 

corpus escolhido para análise, nesta pesquisa, concerne, justamente, a adaptações 

quadrinizadas em cujos hipotextos – O cortiço, de Aluísio Azevedo, e Dom 

Casmurro, de Machado de Assis – o trabalho com o significante é posto em primeiro 

plano, o que significa afirmar que, para se depreender os discursos de ambos, é 

necessário enfrentar o uso articulado de determinados recursos de linguagem. 

Sobre essa questão, João Alexandre Barbosa faz a seguinte afirmação após 

comentar o famoso trecho do capítulo “Olhos de ressaca”: “aquilo que é 

conhecimento veiculado pela obra literária só se dá pela passagem, às vezes 

penosa mas sempre compensadora, pelos caminhos da poética, quer dizer, pelos 

meios específicos de configuração ou reconfiguração linguística dos elementos de 

representação que preenchem aquele conhecimento” (BARBOSA, 2003, p. 84). 

Assim, ler Dom Camurro é enfrentar algumas características que, na verdade, 

marcam a “poética” machadiana, como as alusões intertextuais (VILHAÇA, 1998, p. 

3), a ironia zombeteira84 (NUNES, 1989, p. 10) e as digressões (CANDIDO, 1989, p. 

101). No caso de O cortiço, lê-lo é enfrentar suas metáforas e sinestesias sob a 

descrição minuciosamente detalhada de um narrador observador: segundo Tânia 

Pellegrini, “os escritores realistas, grosso modo, [...] quando nos carregam com eles 

da praça para a rua, da rua para a casa e daí para os cômodos específicos onde 

vivem as personagens, fazem isso com a quantidade e a qualidade da sugestão 

verbal que, por meio da leitura, traduzimos em imagens mentais” (PELLEGRINI, 

2003, p. 28, grifos nossos). 

A justificativa para termos eleito, para estudo, o diálogo de certas adaptações 

com esses clássicos em específico – e não, por exemplo, o diálogo de outras 

adaptações com outros clássicos, cujo manejo com o significante não é posto em 

relevo – está em averiguar: a) em que medida a tradução – ou, valendo-nos do 

conceito proposto por Tereza Barbosa, a concretização, por meio de imagens – 

desses recursos é uma preocupação dos adaptadores dessas obras para a sintaxe 

dos quadrinhos; b) se suas adaptações quadrinizadas implicam em perda de 

                                                           
84 Benedito Nunes, na verdade, parece aproximar ironia de zombaria: “Machado, que não foi filósofo, 
alveja a filosofia com riso zombeteiro ou irônico no conto, no romance e até mesmo na crônica” 
(NUNES, 1989, p. 10). 
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qualidade estética no caso de o alvo dessas produções ser o conteúdo dos 

hipotextos, e não a forma. Tudo isso, claro, atrelado ao objetivo pedagógico a que 

nos propusemos investigar e sempre levando em conta o que, relembrando Linda 

Hutcheon, são dois importantes preceitos da prática adaptativa: a) o de que as 

decisões dos adaptadores em mexer em um hipotexto “são feitas num contexto 

criativo e interpretativo que é ideológico, social, histórico, cultural, pessoal e estético” 

(HUTCHEON, 2011, p. 153); b) o de que, “para que uma adaptação seja bem-

sucedida em si mesma, ela deve satisfazer tanto o público conhecedor quanto o 

desconhecedor” (HUTCHEON, 2011, p. 166). Comecemos, pois, nosso estudo 

analítico, comparando as adaptações literárias quadrinizadas O cortiço e Dom 

Casmurro85, ambas da editora Ática e produzidas pela mesma dupla de autores, o 

roteirista Ivan Jaf e o quadrinista Rodrigo Rosa86. 

Antes, porém, de propriamente mergulharmos nelas, convém fazer uma breve 

análise de todo um conjunto de paratextos, a partir dos quais podemos afirmar, com 

segurança, que O cortiço e Dom Casmurro, de Ivan Jaf e Rodrigo Rosa, são 

adaptações quadrinizadas de cunho explicitamente didático, pois além de terem sido 

publicadas pela editora Ática, cujo perfil editorial é tradicionalmente voltado à 

educação, essas duas versões estão enquadradas no segmento de “Paradidáticos” 

do catálogo virtual da editora: 

 

                                                           
85 Ambas as adaptações foram selecionadas, respectivamente, para a composição do acervo do 
PNBE-2011 (BRASIL, 2011b, p. 12) e do PNBE-2013 (BRASIL, 2013b, p. 2). 
86 Importa assinalar que há, pelo menos, mais uma adaptação em quadrinhos de O cortiço e duas de 
Dom Casmurro. Quanto à obra de Aluísio Azevedo, Ronaldo Antonelli (roteiro) e Francisco Vilachã 
(arte) fizeram a adaptação pela editora Escala Educacional em 2007. Já com relação à obra de 
Machado de Assis, Wellington Srbek (roteiro) e José Aguiar (arte) produziram uma adaptação pela 
editora Nemo em 2011, e Felipe Greco (roteiro) e Mario Cau (arte) elaboraram outra pela Devir em 
2012, a qual foi incorporada ao acervo do PNBE-2014 (BRASIL, 2014b, p. 103). 
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Figura 4 – Seção de "Paradidáticos" do catálogo virtual da Editora Ática. 
  
 

 Elas pertencem a uma coleção chamada “Clássicos Brasileiros em HQ”, na 

qual “as grandes obras da nossa literatura ganham ainda mais vida com ilustrações 

de artistas premiados e roteiros de experientes autores da literatura juvenil”. 

Realmente, exceção feita a Marcelo Quintanilla87, que é apenas roteirista e 

quadrinista, os demais autores – Reinaldo Seriacopi, Luiz Antonio Aguiar e Ivan Jaf 

– constantes na tag “adaptadores”, escrevem, dentre outros tipos de produção, 

obras literárias direcionadas ao público juvenil, o que demonstra a preocupação, por 

parte da editora, em produzir um material que tem o propósito de tornar o clássico 

literário acessível ao jovem leitor em formação. Aliás, essa preocupação com o 

acesso vem explicitada por meio de uma espécie de frase publicitária que aparece 

na contracapa de todos os livros dessa coleção: 

 

 

 

 

 

                                                           
87 Pela editora Ática, Marcelo Quintanilha produziu, em 2013, a adaptação do clássico O Ateneu, de 
Raul Pompeia. 

Figura 5 – Frase publicitária que aparece na contracapa 
de todos os livros da coleção  

"Clássicos Brasileiros em HQ”, da Editora Ática. 
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                     Figura 6 – Contracapa de O cortiço (2009), 
                                        de Ivan Jaf e Rodrigo Rosa.

Figura 7 – Contracapa de Dom Casmurro (2012),  
de Ivan Jaf e Rodrigo Rosa. 
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No caso específico da contracapa de Dom Casmurro, lê-se, ao final de sua 

resenha, que a adaptação é “um presente também para os leitores que já conhecem 

o clássico”, do que se infere que ela é direcionada, sobretudo, aos jovens leitores. 

Enfim, há outros indícios que comprovam o objetivo didático dessas adaptações, 

como, por exemplo, o “bônus” que acompanha não só essas duas obras, mas 

também todas as demais versões quadrinizadas que fazem parte da coleção. Esse 

“bônus”, enunciado sempre na contracapa e no texto introdutório das adaptações, 

fornece ao leitor informações minuciosas sobre alguns dados biográficos dos 

adaptadores e do autor clássico (“Biografia dos autores”), sobre o contexto histórico 

em que o clássico foi escrito (“No tempo de O cortiço”, “No tempo de Dom 

Casmurro”) e sobre como a adaptação quadrinizada foi feita (“Segredos da 

adaptação”):  

 

   
 

 
 

           
  

 Figura 8 – Respectivamente, textos introdutórios de  
O cortiço (2009) e de Dom Casmurro (2012), de Ivan Jaf e Rodrigo Rosa. 
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Como é possível perceber, não só O cortiço e Dom Casmurro quadrinizados, 

como todas as outras adaptações da coleção “Clássicos brasileiros em HQ”, da 

editora Ática, foram produzidas mediante um processo similar ao sofrido por grande 

parte da literatura infantil: o processo de literatizar a escolarização infantil, que diz 

respeito, segundo vimos com Magda Soares, ao que poderia ser chamado de 

literatura escolar. Assim sendo, mesmo podendo ser apreciados por qualquer leitor 

(inclusive, conforme enunciado pela resenha de Dom Casmurro, por “leitores que já 

conhecem o clássico”), tais quadrinhos88 são destinados para serem consumidos 

pela clientela escolar, o que pode ser encarado pelos apocalípticos como uma 

heresia89. No entanto, se, com relação à literatura infanto-juvenil, observa-se que 

seu “desenvolvimento [...] no Brasil acompanha o ritmo do desenvolvimento da 

educação escolar” (SOARES, 2011, p. 19), uma vez que a ela “sempre se atribuiu 

[...] um caráter educativo, formador” (SOARES, 2011, p. 18), o mesmo parece 

ocorrer com os quadrinhos, que, com o PNBE, passaram por uma reavaliação e 

valorização em solo brasileiro, “com impacto direto na produção, distribuição, acesso 

e recepção” (BAHIA, 2012, p. 341). Confirmando essa íntima relação entre 

quadrinhos e educação, Lielson Zeni afirma: “tudo parece indicar que obras com 

visão paradidática e auxiliar das adaptações em quadrinhos têm uma entrada mais 

efetiva no mercado brasileiro” (ZENI, 2014, p. 118). Diante do exposto, surgem as 

seguintes dúvidas: a) As adaptações quadrinizadas escolares são destituídas de 

estética?; b) Elas prestam, exclusivamente, para serem consumidas como obras 

didáticas ou também podem ser apreciadas com fins de entretenimento?  

No que tange às adaptações O cortiço e Dom Casmurro, de Ivan Jaf e 

Rodrigo Rosa, podemos afirmar que ambas são exemplos de versões quadrinizadas 

que podem tanto educar quanto entreter, e isso porque, nelas, o enredo e a forma 
                                                           
88 A Ática também lançou, em 2011, o quadrinho Quando eu cresci, do roteirista suíço Pierre Paquet 
e do quadrinista mexicano Tony Sandoval. Embora não seja um caso de literatização, essa obra pode 
ser escolarizada, isto é, usada com fins didáticos; é o que sugere, aliás, a editora ao enquadrá-la nas 
tags “Paradidáticos” e “Literatura juvenil” de seu catálogo virtual. Para mais informações, acessar: 
<http://www.atica.com.br/Sitepages/Obra.aspx?cdObra=4083>.  
89 Pode ser considerado uma heresia pelos apocalípticos porque a “aura”, isto é, a “autenticidade”, a 
“singularidade” do hipotexto clássico canônico se perde, já que sua propagação mediante um 
propósito pedagógico e mediante uma releitura (no caso em questão, via adaptação quadrinizada), 
são responsáveis pelo seu consumo em massa. Mesmo que não tenha abordado a questão da 
reprodução da obra de arte sob um viés pedagógico e intertextual, as considerações de Walter 
Benjamin sobre o estilhaçamento de sua aura são importantes para o que acabamos de ponderar: “A 
técnica de reprodução [...] destaca o reproduzido do âmbito da tradição. Na medida em que multiplica 
a reprodução, ela substitui a sua aparição singular pela sua aparição em massa. E na medida em que 
ela permite à reprodução vir ao encontro do receptor em cada situação, ela atualiza o que é 
reproduzido” (BENJAMIN, 2013, p. 284, grifos do autor). 
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dos hipotextos clássicos com os quais dialogam são transpostos de modo a que, 

sobretudo, a sintaxe dos quadrinhos seja respeitada. Assim, elas não só permitem, à 

sua maneira, o acesso do jovem leitor aos enredos e aos contextos históricos dos 

textos clássicos em questão, como também podem fazê-los se apropriarem tanto da 

linguagem quadrinizada e literária, e, por conseguinte, dos discursos ideológicos que 

lhes são subjacentes. E é neste último caso – isto é, no caso da apropriação da 

linguagem quadrinizada e literária por parte do leitor – que a ação pedagógica do 

professor deve ser mais incisiva, pois, como visto, a forma é o aspecto mais difícil de 

ser assimilado durante o processo interpretativo, e isso nas mais diferentes 

produções artísticas, sejam elas literárias, quadrinizadas, cinematográficas, teatrais, 

etc. É devido a essa dificuldade, que, de acordo com o que já mencionamos, iremos 

estudar o corpus selecionado por meio da análise comparativa: iremos, 

primeiramente, relacionar as adaptações a seus respectivos hipotextos clássicos 

literários e, depois, as próprias adaptações entre si. E é por evidenciar os “potenciais 

autônomos de cada linguagem” (RODRIGUES, 2014b, p. 235), que essa abordagem 

analítico-comparativa já pode ser encarada como uma proposta pedagógica a ser 

realizada – com as devidas adequações ao contexto de produção – em sala de aula, 

com o fim de formar leitores “de diferentes tipos de texto” (RODRIGUES, 2014b, p. 

235). Contudo, o fato de essa análise demonstrar as diferenças entre a linguagem 

dos quadrinhos e dos clássicos literários não deve ser pretexto para que nos 

isentemos, ao longo de nossas reflexões, de apontar orientações didáticas mais 

específicas que visem à formação de leitores de segundo nível dos jovens leitores.  
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5.2.1. O cortiço 

 

E eu tive um sonho maluco, sei lá se era sonho, mas 
foi dando um frio assim na barriga, eu enxergava não 

a Rita Baiana dançando [...], era a Cláudia, com 
aquelas saias rodadas e os braços nus, e eu me via, 

melhor, não era bem eu, japoronga, cheio de 
espinhas, era eu, mas era o Jerônimo do livro, 

daquele jeito que o Aluísio descreve ele [...]. E eu 
ficava lá, forte, alto, um homem, mas inteiramente 

possuído por aquela mulher dançando, aquela mulher 
que “soltava um gemido prolongado, estalando os 

dedos no ar e vergando as pernas, descendo, 
subindo, sem nunca parar os quadris”, e o coração 

enfeitiçado e a alma me saindo pelos olhos, e a Rita 
Baiana, que era a Claudinha, me provocando e 

gemendo enquanto dançava, e nesse sonho – era 
sonho? – ia imaginando o resto do livro [...]. 

 

(Gustavo, em Crescer é perigoso) 

 

Conforme afirmamos há pouco, antes de o professor realizar, efetivamente, a 

análise comparativa junto de seus alunos, é preciso que ele se aproprie de alguns 

discursos interpretativos legitimados acerca do texto canônico a ser estudado. Se “o 

tempo que eu uso [...] na leitura de capítulos ou trechos de livros que podem me 

ajudar na análise mais crítica de um tema é tempo fundamental de meu trabalho” 

(FREIRE, 2015, p. 65), o professor, quando trava contato com várias interpretações 

já realizadas sobre os hipotextos, passa a ter muito mais opções de como abordar o 

diálogo entre eles e suas eventuais adaptações quadrinizadas. Esse procedimento 

faz com que ele tenha um maior número de informações para, dentre elas, 

selecionar aquela – ou aquelas – que julga ser a mais pertinente para auxiliá-lo na 

tarefa de fazer seus alunos alcançarem o objetivo pretendido de sua prática 

pedagógica. É, pois, dessa apropriação do discurso alheio, associada às 

“qualidades” da obra de arte que o “inspiram e o educam”, que o professor pode 

influenciar, conforme o que podemos depreender da epígrafe transcrita no início da 

seção 5.2., “a sensibilidade do aluno, incentivando-o a ver-se como ser criador”: 

criador de sentidos como o professor. 

No caso do diálogo entre O cortiço, de Ivan Jaf e Rodrigo Rosa, e de O 

cortiço, de Aluísio Azevedo, as diferenças de linguagem, bem como as semelhanças 

e as possíveis distinções de posicionamento ideológico entre ambas as obras serão 

estudadas a partir de dois estudos acadêmicos: “De cortiço a cortiço”, ensaio escrito 
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por Antonio Candido, e “O Cortiço”, capítulo do livro Análise estrutural de romances 

brasileiros escrito por Affonso Romano de Sant’Anna. A importância desses textos, 

para nossa análise, está em que ambos centram suas discussões no modo como se 

dá a relação entre exploradores e explorados. Para Candido, “a originalidade do 

romance de Aluísio está nessa coexistência íntima do explorado e do explorador, 

tornado logicamente possível pela própria natureza elementar da acumulação num 

país que economicamente ainda era semicolonial” (CANDIDO, 1991, p. 113). Como 

se sabe, O cortiço narra, dentre outras histórias paralelas, a gradativa ascensão 

socioeconômica de João Romão; gradativa, porque o taverneiro português se amiga 

com Bertoleza, uma escrava fugida, para usá-la como uma espécie de comparsa em 

seu enriquecimento individual, que ocorre, em um primeiro momento, tanto sob a 

forma de cobrança de aluguéis e venda de produtos para os moradores do cortiço 

do qual é dono, como sob uma mesquinha economia de dinheiro que ele impõe a si 

próprio com o fim de acumular capitais. Com o decorrer do tempo, tomado de uma 

inveja descomunal que sente por Miranda, o rico vizinho português do sobrado que 

fica ao lado do cortiço, João Romão se dá conta de que o prestígio social é uma 

forma de fazê-lo manter a riqueza obtida pelo acúmulo de capitais e, principalmente, 

de fazê-lo subir no escalão social para ser considerado um homem de respeito. 

Disso resulta que “a cada avanço [seu] na escala social e financeira [...] corresponde 

um degrau abaixo na degradação moral e humana” (SANT’ANNA, 2012, p. 131), 

tanto que, após conseguir a mão de Zulmira, filha de Miranda, em casamento, o já 

ex-taverneiro planeja o que poderia ser a melhor maneira de livrar-se de Bertoleza. 

Em uma leitura integral da versão quadrinizada de O cortiço, nota-se, 

justamente, que Ivan Jaf e Rodrigo Rosa90 roteirizaram o clássico de forma a 

privilegiar esse discurso ideológico do lento enriquecimento individual de João 

Romão à custa dos desfavorecidos, o que não significa que outros discursos do 

hipotexto não tenham sido transpostos para os quadrinhos. Assim, na adaptação, 

também se encontra, sob a ótica cientificista e determinista, uma “espécie de luta de 

[...] nacionalidades” (CANDIDO, 1991, p. 116), bem como “a degradação motivada 

pela promiscuidade” e “agravada [...] pelo sexo e a violência” (CANDIDO, 1991, p. 

113), mas de uma maneira bastante atenuada. Ademais dessa primazia por um 

                                                           
90 Conforme mencionado anteriormente, Ivan Jaf foi responsável pelo roteiro da adaptação e Rodrigo 
Rosa, pela arte. No entanto, optamos sempre por mencionar, ao longo da análise, o nome de ambos, 
uma vez que estamos considerando a adaptação em seu todo, ou melhor, do ponto de vista da inter-
relação entre roteiro e arte. 
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discurso específico, Jaf e Rosa optaram por tornar a narrativa quadrinizada mais 

acelerada e, portanto, objetiva, na medida em que eles não só processaram cortes 

no texto de Aluísio Azevedo, como também o reescreveram por meio do processo 

parafrástico, logo, sem se valer de um tipo de “colagem” ipsis litteris da escrita de 

Azevedo. Outro fator que contribuiu para que a narrativa clássica tenha se tornado 

mais dinâmica na linguagem quadrinizada diz respeito a que os longos trechos 

descritivos do texto canônico, muitos dos quais pontuados por metáforas e 

sinestesias, foram recriados imageticamente por Rodrigo Rosa. Aliás, quanto a essa 

recriação imagética, observa-se que a preocupação de Jaf e Rosa não recaiu na 

tradução de tais figuras de linguagem, o que, para os que defendem a “fidelidade” 

das adaptações à estética do hipotexto como preceito obrigatório, poderia ser motivo 

para desacreditar tanto o potencial estético quanto pedagógico dessa versão 

quadrinizada. Acontece que, ao que parece, a dupla de autores dessa adaptação 

escolheu focar a transposição do enredo do clássico por razões que transcendem 

ideias simplistas de mera facilitação de sua compreensão por parte dos jovens, bem 

como da impossibilidade e/ou incapacidade de ter suas metáforas e sinestesias 

traduzidas, visualmente, pelos adaptadores. Na seção “Segredos da adaptação”, 

que, como já dito, é uma espécie de making of que aparece nas páginas finais das 

versões quadrinizadas da editora Ática, é explicado ao jovem leitor como ocorre a 

relação entre desenhista e roteirista durante o processo de ilustração do roteiro 

(ROSA; JAF, 2009, p. 78-79). Quanto ao episódio, por exemplo, de luta entre 

brasileiros e portugueses, deflagrada por uma briga entre Rita Baiana e Piedade91, 

foi feito o seguinte comentário para a quadrinização abaixo da referida cena do 

clássico: “A passagem estava excessivamente violenta, por causa do golpe de 

navalha no terceiro quadrinho. Rodrigo deu um jeito de suavizar a cena, substituindo 

o golpe por um outro, bastante inusitado. Certamente nem a vítima esperava por 

essa” (ROSA; JAF, 2009, p. 79): 

 

                                                           
91 Piedade é a esposa de Jerônimo que, seduzido por Rita Baiana, matou o amante da mulata para 
com ela viver.  
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Figura 9 – Making of de O cortiço (2009), de Ivan Jaf e Rodrigo Rosa. 
 

 

 Esta, aliás, não foi a única cena “suavizada” por Rosa e Jaf em sua 

adaptação: todas as cenas de sexo do clássico que, devido às descrições 

minuciosamente elaboradas por Aluísio Azevedo, permitem ser mentalmente 

visualizada por nós, leitores, foram atenuadas pela dupla. Um exemplo diz respeito a 

uma das primeiras cenas de O cortiço, em que começam a nos ser apresentados os 

protagonistas do romance, João Romão e Miranda. Enquanto sobre aquele nos é 

descrita a figura de alguém excessivamente econômico e mesquinho, sobre este 

sabemos o motivo de seu casarão ter sido construído ao lado do cortiço: a 

recorrente infidelidade de sua esposa Estela; Miranda precisava, portanto, afastá-la 

“do alcance dos seus caixeiros” (AZEVEDO, 2012, p. 71). No entanto, apesar de se 

odiarem, ambos cediam aos desejos da carne: 

 
[...] Uma bela noite, porém, o Miranda, que era homem de sangue esperto e 
orçava então pelos seus trinta e cinco anos, sentiu-se em insuportável 
estado de lubricidade. Era tarde já e não havia em casa alguma criada que 
lhe pudesse valer. Lembrou-se da mulher, mas repeliu logo esta idéia com 
escrupulosa repugnância. Continuava a odiá-la. Entretanto este mesmo fato 
de obrigação em que ele se colocou de não servir-se dela, a 
responsabilidade de desprezá-la, como que ainda mais lhe assanhava o 
desejo da carne, fazendo da esposa infiel um fruto proibido. Afinal, [...] foi 
ter ao quarto dela. 
A mulher dormia a sono solto. Miranda entrou pé ante pé e aproximou-se da 
cama.  Não lhe ficava bem aquilo!  Mas o sangue latejava-lhe, reclamando-
a. Ainda hesitou um instante, imóvel, a contemplá-la no seu desejo. 
[...] O Miranda não pôde resistir, atirou-se contra ela, que, num pequeno 
sobressalto, mais de surpresa que de revolta, desviou-se, tornando logo e 
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enfrentando com o marido. E deixou-se empolgar pelos rins, de olhos 
fechados, fingindo que continuava a dormir, sem a menor consciência de 
tudo aquilo. 
[...] 
Consumado o delito, o honrado negociante sentiu-se tolhido de vergonha e 
arrependimento. [...]. 
No dia seguinte, os dois viram-se e evitaram-se em silêncio, como se nada 
de extraordinário houvera entre eles acontecido na véspera. [...]. 
Mas, daí a um mês, o pobre homem, acometido de um novo acesso de 
luxúria, voltou ao quarto da mulher. 
Estela recebeu-o desta vez como da primeira, fingindo que não acordava; 
na ocasião, porém, em que ele se apoderava dela febrilmente, a leviana, 
sem se poder conter, soltou-lhe em cheio contra o rosto uma gargalhada 
que a custo sopeava. O pobre diabo desnorteou, deveras escandalizado, 
soerguendo-se, brusco, num estremunhamento de sonâmbulo acordado 
com violência. 
A mulher percebeu a situação e não lhe deu tempo para fugir; passou-lhe 
rápido as pernas por cima e, grudando-se-lhe ao corpo, cegou-o com uma 
metralhada de beijos. 
Não se falaram. 
Miranda nunca a tivera, nem nunca a vira, assim tão violenta no prazer. 
Estranhou-a. Afigurou-se-lhe estar nos braços de uma amante apaixonada; 
descobriu nela o capitoso encanto com que nos embebedam as cortesãs 
amestradas na ciência do gozo venéreo. Descobriu-lhe no cheiro da pele e 
no cheiro dos cabelos perfumes que nunca lhe sentira; notou-lhe outro 
hálito, outro som nos gemidos e nos suspiros. E gozou-a, gozou-a 
loucamente, com delírio, com verdadeira satisfação de animal no cio. 
E ela também, ela também gozou, estimulada por aquela circunstância 
picante do ressentimento que os desunia; gozou a desonestidade daquele 
ato que a ambos acanalhava aos olhos um do outro; estorceu-se toda, 
rangendo os dentes, grunhindo, debaixo daquele seu inimigo odiado, 
achando-o também agora, como homem, melhor que nunca, sufocando-o 
nos seus braços nus, metendo-lhe pela boca a língua úmida e em brasa. 
Depois, num arranco de corpo inteiro, com um soluço gutural e 
estrangulado, arquejante e convulsa, estatelou-se num abandono de pernas 
e braços abertos, a cabeça para o lado, os olhos moribundos e chorosos, 
toda ela agonizante, como se a tivessem crucificado na cama. 
A partir dessa noite, da qual só pela manhã o Miranda se retirou do quarto 
da mulher, estabeleceu-se entre eles o hábito de uma felicidade sexual, tão 
completa como ainda não a tinham desfrutado, posto que no íntimo de cada 
um persistisse contra o outro a mesma repugnância moral em nada 
enfraquecida. [...] (AZEVEDO, 2012, p. 72-75)92. 

 
 
 Neste excerto, notamos que o narrador, tal qual procede ao longo de toda a 

narrativa, persiste em “um movimento de zoomorfização das criaturas, nivelando-as 

por baixo, pelo que têm de mais elementar” (SANT’ANNA, 2012, p. 124). Mesmo 

tentando evitar Estela, mesmo hesitando “um instante, imóvel, a contemplá-la no seu 

desejo”, Miranda deixa-se vencer pela “lubricidade”: como “o sangue latejava-lhe, 

reclamando-a”, ele “atirou-se contra ela”, o que voltou a se repetir, no mês seguinte, 

                                                           
92 Muitos dos trechos dos clássicos literários que se prestarão à análise serão longos justamente 
porque o cerne desta pesquisa é comparar como os recursos literários neles utilizados foram 
transpostos para suas versões quadrinizadas. 
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com a mesma fúria, tanto que lhe descobriu “no cheiro da pele e no cheiro dos 

cabelos perfumes que nunca lhe sentira; notou-lhe outro hálito, outro som nos 

gemidos e nos suspiros. E gozou-a, gozou-a loucamente, com delírio, com 

verdadeira satisfação de animal no cio”, ao que Estela igualmente retribuiu, 

“estorce[ndo]-se toda, rangendo os dentes, grunhindo, debaixo daquele seu inimigo 

odiado”. Enfim, praticamente todo o vocabulário de que o narrador se vale para 

descrever o ato sexual entre Estela e Miranda configura o que Candido denomina 

por “substrato comum de animalidade”, o qual atinge “todos os personagens” de O 

cortiço (CANDIDO, 1991, p. 124): todos estão, portanto, sujeitos às forças fatais do 

instinto. Já na adaptação quadrinizada de Jaf e Rosa, as leis naturais que 

determinam o comportamento sexual instintivamente agressivo das personagens do 

romance naturalista de Aluísio Azevedo são quase que totalmente apagadas: 
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   (ROSA; JAF, 2009, p. 10) 
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Se, no trecho em questão, o narrador usa a sinestesia93 (sobretudo a olfativa 

e a sonora: “no cheiro da pele e no cheiro dos cabelos perfumes que nunca lhe 

sentira; notou-lhe outro hálito, outro som nos gemidos e nos suspiros”) para 

demonstrar que os seres humanos agem muito mais pelo instinto do que pelo 

controle, na adaptação essa visão determinista é atenuada, verbal e visualmente, 

por meio da elipse e do jogo entre redundância e não-redundância operados por Jaf 

e Rosa da segunda para a terceira vinheta da página analisada: na segunda vinheta, 

notamos que a imagem não está à disposição do texto escrito para ilustrá-lo, não 

havendo, pois, redundância entre as duas mídias. Antonio Luiz Cagnin, ao tratar do 

grau de quadrinização dos quadrinhos – ou seja, da predominância “[...] de um ou 

outro sistema [o verbal ou o pictórico] no conjunto significante da narrativa” 

(CAGNIN, s/d, p. 142), afirma haver várias possibilidades de combinação entre os 

dois elementos, sendo que, em uma delas, “a imagem vai fazendo acompanhamento 

às palavras, sem redundância porque as duas ações, diferentes, mas coordenadas, 

são assumidas separadamente pelos dois sistemas” (CAGNIN, s/d, 143, grifos 

nossos). Assim, o texto da legenda e a imagem da segunda vinheta contradizem-se, 

pois “os dois odiavam-se”, mas aparecem sentados juntos à mesa, do que se 

depreende a visão irônica por parte do narrador: na verdade, Estela e Miranda 

apenas mantêm o casamento por conveniências sociais. Essa visão irônica é ainda 

mais ampliada por meio da elipse processada dessa para a próxima vinheta, em que 

há redundância entre imagem e palavra: às duas personagens também lhes era 

conveniente se aturarem para a satisfação de seus instintos sexuais. 

Enfim, conforme já dissemos, Jaf e Rosa amenizam, em sua adaptação, o 

tom ousado e agressivo de todas as cenas de sexo constantes em O cortiço não 

devido ao mero propósito de facilitar a compreensão do referido clássico por parte 

dos jovens ou por não saberem como concretizar visualmente todas as descrições 

do texto de Aluísio Azevedo, mas pelo fato de o público-alvo de sua adaptação 

serem adolescentes. Essa afirmação ficará mais clara tendo-se em vista a distinção 

que Linda Hutcheon faz entre os três principais modos de engajamento a partir dos 

quais, de acordo com a teórica canadense, todas as adaptações devem ser 

estudadas: 

                                                           
93 Todos os nomes usados nesta pesquisa que se referem a recursos da sintaxe tanto da linguagem 
literária quanto da linguagem quadrinizada aparecerão em itálico e grifadas no texto para que seus 
significados possam ser consultados no GLOSSÁRIO, localizado ao final deste trabalho. 



171 

 

A ênfase no processo permite-nos expandir o foco tradicional dos estudos 
de adaptação, centrados na especificidade midiática e nos estudos de caso 
comparativos, de modo a incluir também as relações entre os principais 
modos de engajamento, ou seja, permite-nos pensar sobre como as 
adaptações fazem as pessoas contar, mostrar ou interagir com as histórias. 
[...] Pode-se dizer que todos os três modos são “imersivos”, embora em 
graus e maneiras diferentes: por exemplo, o modo contar (um romance) nos 
faz mergulhar num mundo ficcional através da imaginação; o modo mostrar 
(peças e filmes) nos faz imergir através da percepção auditiva e visual [...]; o 
modo participativo (videogames) nos faz imergir física e sinestesicamente. 
Mas se todos são, de certo modo, “imersivos”, somente o último é 
geralmente chamado “interativo” (HUTCHEON, 2011, p. 47-48, grifos 
nossos). 

 

 Considerando tais distinções, podemos afirmar que é, principalmente, o modo 

mostrar que faz o leitor interagir com os quadrinhos, pois, em muitos casos, além de 

ler o texto escrito, ele também precisará depreender os sentidos de um conteúdo 

que lhe é concretizado visualmente. Dissemos que o mostrar é o principal modo de 

engajamento dos quadrinhos, porque concordamos com Cirne sobre o fato de eles 

terem de ser, sobretudo, vistos94, posicionamento, aliás, reiterado por Will Eisner: 

 

Um fator impactante nas histórias em quadrinhos como forma de arte é 
inerente ao fato de que se trata de um veículo principalmente visual. O 
trabalho de arte domina a atenção inicial do leitor. Isso então induz o artista 
a concentrar as suas habilidades no estilo, na técnica e em recursos 
gráficos que têm como propósito deslumbrar o olhar (EISNER, 2001, p. 
123). 

 

 E se os quadrinhos são essencialmente visuais e se, “com a travessia para o 

modo mostrar, [...] passamos da imaginação para o domínio da percepção direta, 

com sua mistura tanto de detalhe quanto de foco mais amplo” (HUTCHEON, 2011, 

p. 48, grifos nossos), então, pode-se compreender o porquê de Jaf e Rosa terem 

sugerido, e não mostrado – ou melhor, traduzido visualmente – para os 

adolescentes as descrições de sexo presentes no texto de Aluísio Azevedo, 

privilegiando, dessa maneira, muito mais a transposição do enredo que da estética 

do clássico. Sobre tais descrições, Antonio Candido chegou a afirmar que elas eram 

“mais atrevidas (para o tempo)” em relação às descrições feitas por outros escritores 

naturalistas em suas obras (CANDIDO, 1991, p. 125), do que se deduz que o literato 

                                                           
94 Antonio Luiz Cagnin, por seu turno, fala de predominância entre os aspectos verbal e imagético: 
“Como devem ser excluídas deste estudo as narrativas em que só exista o texto, ou as em que a 
imagem é redundante ou mera ilustração do texto, ficamos com as formas restantes, classificadas 
grosso modo pela característica predominante. Na realidade, uma narrativa em quadrinhos se 
desenrola com uma variação constante de complementaridade e dominância de um sistema sobre o 
outro, e isto até de quadrinho para quadrinho” (CAGNIN, s/d, 141-142). 



172 

 

brasileiro não as considera mais tão atrevidas para a contemporaneidade. Ocorre 

que, independentemente de as descrições da vida sexual das personagens dos 

romances atuais serem ou não mais atrevidas devido a talvez haver, hoje, uma 

maior liberdade para se falar sobre o assunto, Jaf e Rosa, juntamente com a editora 

Ática, parecem ter tomado, durante a transposição, um cuidado maior com as cenas 

de sexo do clássico para evitar uma “percepção [mais] direta” por parte do jovem 

leitor95 e, por conseguinte, para evitar qualquer problema de ordem jurídica96.  

Mas a atenuação e a sumarização não ocorrem somente em tais descrições. 

Como, segundo já antecipamos, Jaf e Rosa priorizaram e deram ênfase, em sua 

adaptação, ao discurso ideológico do gradativo enriquecimento individual por meio 

da exploração dos trabalhadores, enquanto que a luta entre raças e nacionalidades 

também ficou em segundo plano na versão quadrinizada. Vejamos, aliás, como esse 

discurso foi recriado pelos adaptadores, considerando o momento em que Jerônimo, 

português desterrado que se instalou no cortiço de João Romão, viu a mulata Rita 

Baiana: 

 

Nisto começou a gemer à porta do 35 uma guitarra; era de Jerônimo. 
Depois da ruidosa alegria e do bom humor, em que palpitara àquela tarde 
toda a república do cortiço, ela parecia ainda mais triste e mais saudosa do 
que nunca: 
 
Minha vida tem desgostos, 
Que só eu sei compreender... 
Quando me lembro da terra 
Parece que vou morrer... 
 
E, com o exemplo da primeira, novas guitarras foram acordando. E, por fim, 
a monótona cantiga dos portugueses enchia de uma alma desconsolada o 

                                                           
95 Sobre essa questão, Spacca faz a seguinte afirmação: “a perspectiva da adoção escolar nos leva, 
a mim e à editora, a criar algumas pontes, facilitar o acesso até certo ponto, e evitar alguns atritos de 
pequena importância. Por exemplo, em Jubiabá – que é um Jorge Amado sensualmente light – 
optamos por omitir a palavra “bronha”; mas a cena de masturbação foi mantida, e mesmo o tom 
oblíquo e poético é similar à maneira como está no livro” (ver Questão 5 do APÊNDICE B). 
96 Em 2009, o governador José Serra, abriu sindicância para averiguar os responsáveis pela 
distribuição do livro Dez na área, um na banheira e ninguém no gol a crianças do 3º ano do Ensino 
Fundamental. O motivo para a abertura de tal sindicância foi que a referida obra reunia, sob a 
organização de Orlando Pedroso, quadrinhos de vários quadrinistas brasileiros, cujos textos, além de 
conter palavrões, eram imbuídos de cunho sexual. Acerca de todos os comentários gerados a partir 
dessa situação, Paulo Ramos e Waldomiro Vergueiro comentaram que o Governo de São Paulo 
havia acertado “ao não distribuir a obra a estudantes de nove anos”, mas também criticaram o fato de 
o telejornal SPTV ter iniciado seu noticiário com a frase “as histórias são em quadrinhos, mas o 
conteúdo não tem nada de infantil”. A crítica de Ramos e Vergueiro residia em que os quadrinhos 
ainda eram vistos como uma manifestação cultural direcionada “exclusivamente para crianças” 
(RAMOS; VERGUEIRO, 2009). Certamente não foi esse o motivo que fez Jaf e Rosa optarem por 
não transpor as cenas de sexo de O cortiço para a linguagem quadrinizada. 
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vasto da estalagem, contrastando com a barulhenta alacridade que vinha lá 
de cima, do sobrado do Miranda. 
[...] 
Abatidos pelo fadinho harmonioso e nostálgico dos desterrados, iam todos, 
até mesmo os brasileiros, se concentrando e caindo em tristeza; mas, de 
repente, o cavaquinho do Porfiro, acompanhado pelo violão do Firmo, 
romperam vibrantemente com um chorado baiano. Nada mais que os 
primeiros acordes da música crioula para que o sangue de toda aquela 
gente despertasse logo, como se alguém lhe fustigasse o corpo com urtigas 
bravas. [...] 
[...] 
E à viva crepitação da música baiana calaram-se as melancólicas toadas 
dos de além-mar [...]. 
Jerônimo alheou-se de sua guitarra e ficou com as mãos esquecidas sobre 
as cordas, todo atento para aquela música estranha, que vinha dentro dele 
continuar uma revolução começada desde a primeira vez em que lhe bateu 
em cheio no rosto, como uma bofetada de desafio, a luz deste sol orgulhoso 
e selvagem, e lhe cantou no ouvido o estribilho da primeira cigarra, e lhe 
acidulou a garganta o suco da primeira fruta provada nestas terras de brasa, 
e lhe entonteceu a alma o aroma do primeiro bogari, e lhe transtornou o 
sangue o cheiro animal da primeira mulher, da primeira mestiça, que junto 
dele sacudiu as saias e os cabelos. 
– Que tens tu, Jeromo?... perguntou-lhe a companheira, estranhando-o. 
– Espera, respondeu ele, em voz baixa: deixa ouvir! 
[...]. 
Jerônimo levantou-se, quase que maquinalmente, e seguido por Piedade, 
aproximou-se da grande roda que se formara em torno dos dois mulatos. 
[...]. 
E viu a Rita Baiana, que fora trocar o vestido por uma saia, surgir de ombros 
e braços nus, para dançar. A lua destoldara-se nesse momento, 
envolvendo-a na sua cama de prata, a cujo refulgir os meneios da mestiça 
melhor se acentuavam, cheios de uma graça irresistível, simples, primitiva, 
feita toda de pecado, toda de paraíso, com muito de serpente e muito de 
mulher. 
Ela saltou em meio da roda, com os braços na cintura, rebolando as 
ilhargas e bamboleando a cabeça, ora para a esquerda, ora para a direita, 
como numa sofreguidão de gozo carnal num requebrado luxurioso que a 
punha ofegante; já correndo de barriga empinada; já recuando de braços 
estendidos, a tremer toda, como se se fosse afundando num prazer grosso 
que nem azeite, em que se não toma pé e nunca se encontra fundo. Depois, 
como se voltasse à vida, soltava um gemido prolongado, estalando os 
dedos no ar e vergando as pernas, descendo, subindo, sem nunca parar 
com os quadris, e em seguida sapateava, miúdo e cerrado, freneticamente, 
erguendo e abaixando os braços, que dobrava, ora um, ora outro, sobre a 
nuca, enquanto a carne lhe fervia toda, fibra por fibra, tirilando. 
[...] 
E Jerônimo via e escutava, sentindo ir-se-lhe toda a alma pelos olhos 
enamorados. 
Naquela mulata estava o grande mistério, a síntese das impressões que ele 
recebeu chegando aqui: ela era a luz ardente do meio-dia; ela era o calor 
vermelho das sestas da fazenda; era o aroma quente dos trevos e das 
baunilhas, que o atordoara nas matas brasileiras; era a palmeira virginal e 
esquiva que se não torce a nenhuma outra planta; era o veneno e era o 
açúcar gostoso; era o sapoti mais doce que o mel e era a castanha do caju, 
que abre feridas com o seu azeite de fogo; ela era a cobra verde e 
traiçoeira, a lugarta viscosa, a muriçoca doida, que esvoaçava havia muito 
tempo em torno do corpo dele, assanhando-lhe os desejos, acordando-lhe 
as fibras embambecidas pela saudade da terra, picando-lhe as artérias, 
para lhe cuspir dentro do sangue uma centelha daquele amor setentrional, 
uma nota daquela música feita de gemidos de prazer, uma larva daquela 
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nuvem de cantáridas que zumbiam em torno da Rita Baiana e espalhavam-
se pelo ar numa fosforescência afrodisíaca. 
Isto era o que Jerônimo sentia [...]. 
E deixava-se ficar, olhando. Outras raparigas dançaram, mas o português 
só via a mulata, mesmo quando, prostrada, fora cair nos braços do amigo.  
[...]  
O círculo do pagode aumentou: vieram de lá defronte a Isaura e a Leonor, o 
João Romão e a Bertoleza [...]; a família do Miranda pusera-se à janela, 
divertindo-se com a gentalha da estalagem; reunira povo lá fora na rua; mas 
Jerônimo nada vira de tudo isso; nada vira senão uma coisa, que lhe 
persistia no espírito: a mulata ofegante a resvalar voluptuosamente nos 
braços do Firmo. 
Só deu por si, quando, já pela madrugada, se calaram de todo os 
instrumentos e cada um dos folgadores se recolheu à casa. 
E viu a Rita levada para o quarto pelo seu homem, que a arrastava pela 
cintura. Jerônimo ficou sozinho no meio da estalagem. [...]. Uma quietação 
densa pairava já sobre tudo; só se distinguiam o bruxulear dos pirilampos 
na sombra das hortas e dos jardins, e os murmúrios das árvores que 
sonhavam. 
Mas Jerônimo nada mais sentia, nem ouvia, do que aquela música 
embalsamada de baunilha, que lhe entontecera a alma; e compreendeu 
perfeitamente que dentro dele aqueles cabelos crespos, brilhantes e 
cheirosos, da mulata, principiavam a formar um ninho de cobras negras e 
venenosas, que lhe iam devorar o coração. 
E, erguendo a cabeça, notou no mesmo céu, que ele nunca vira senão 
depois de sete horas de sono, que era já quase ocasião de entrar para o 
seu serviço, e resolveu não dormir, porque valia a pena esperar de pé 
(AZEVEDO, 2012, p. 149-154, grifos nossos). 

 

A importância desse longo trecho descritivo reside em que ele fornece ao 

leitor não só os primeiros indícios da transformação cultural pela qual o português 

Jerônimo sofrerá ao longo da narrativa, até “abrasileirar-se” definitivamente, como 

também a principal razão dessa transformação se processar em seu ser: é a 

sensualidade, própria, segundo os preceitos deterministas, da gente dos trópicos – 

gente representada, sobretudo, por Rita Baiana – que vai acabar por extirpar a 

lucidez e o juízo, típicos, também, segundo tais preceitos, dos portugueses. Como 

se nota, Jerônimo interrompe a triste canção do além-mar ao sentir-se atraído pela 

“música estranha” do alegre pagode deflagrado no cortiço, música “que vinha dentro 

dele continuar uma revolução começada desde a primeira vez em que lhe bateu em 

cheio no rosto, como uma bofetada de desafio, a luz deste sol orgulhoso e 

selvagem”. E essa sua revolução interior é ainda mais potencializada e volatilizada 

quando, ao aproximar-se da roda festiva, ele se depara com Rita Baiana: “Naquela 

mulata estava o grande mistério, a síntese das impressões que ele recebeu 

chegando aqui: ela era a luz ardente do meio-dia; ela era o calor vermelho das 

sestas da fazenda; era o aroma quente dos trevos e das baunilhas, que o atordoara 

nas matas brasileiras; era a palmeira virginal e esquiva que se não torce a nenhuma 
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outra planta; era o veneno e era o açúcar gostoso”. É, pois, o uso das sinestesias, 

neste excerto, que dá ao leitor a dimensão do grau de mudança que se processará 

no caráter do português: será uma mudança brusca, uma vez que todos seus 

sentidos – a audição, a visão, o tato, o olfato, o paladar – são minuciosamente 

reelaborados pela escrita do narrador de modo a possibilitar essa inferência 

interpretativa. E, dentre todos os sentidos deduzidos dessas sinestesias, a visão é a 

que prepondera: é por meio de uma descrição detalhada empreendida pelo narrador 

acerca do olhar insistentemente perscrutador e fixo de Jerônimo em Rita que 

percebemos ser a mulata a derradeira mola propulsora da mudança de Jerônimo: “E 

viu a Rita Baiana, que fora trocar o vestido por uma saia, surgir de ombros e braços 

nus, para dançar”; “E Jerônimo via e escutava, sentindo ir-se-lhe toda a alma pelos 

olhos enamorados”; “E deixava-se ficar, olhando. Outras raparigas dançaram, mas o 

português só via a mulata, mesmo quando, prostrada, fora cair nos braços do 

amigo”; “E viu a Rita levada para o quarto pelo seu homem, que a arrastava pela 

cintura”. É preciso destacar, inclusive, que o polissíndeto da conjunção “e” ao início 

de cada frase contribui, sobremaneira, para enfatizar tal insistência do olhar de 

Jerônimo, de modo a fazê-lo parecer como que hipnotizado pelos movimentos 

corpóreos da mulata. Portanto, ao se valer das sinestesias, bem como da descrição 

pormenorizada do olhar de Jerônimo, descrição ainda mais marcada devido ao 

polissíndeto manifesto pelo “e”, o “narrador estabelece uma competição entre a 

sensibilidade europeia e a brasileira, descrevendo como o europeu sucumbe quando 

abre seus sentidos ao sol dos trópicos” (SANT’ANNA, 2012, p. 132), tanto que, mais 

ao final do romance, ficamos sabendo que o português estava: 

 

[...] completamente mudado. Rita apagara-lhe a última réstia das 
recordações da pátria [...]. O português abrasileirou-se para sempre; fez-se 
preguiçoso, amigo das extravagâncias e dos abusos [...]; fora-se-lhe de vez 
o espírito da economia e da ordem; perdeu a esperança de enriquecer, e 
deu-se todo, todo inteiro, à felicidade de possuir a mulata e ser possuído por 
ela, e mais ninguém (AZEVEDO, 2012, p. 308). 

 

Já na quadrinização desse momento específico da narrativa, Jaf e Rosa 

preocuparam-se tão-somente em mostrar o desejo que a dança de Rita despertou 

em Jerônimo, não lhes interessando, pois, relacionar, a princípio, tal desejo ao 

discurso determinista do malogro estrangeiro frente à preguiça e ao descaso 

brasileiros
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             (ROSA; JAF, 2009, p. 22-23)
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Tal preocupação, neste instante, apenas para com o desejo de Jerônimo foi 

condensado na adaptação, visual e sumariamente, por meio de duas únicas 

vinhetas. Na última vinheta da primeira página analisada, toda a detalhada descrição 

verbal do narrador acerca do olhar e, por extensão, do desejo sexual de Jerônimo 

por Rita é sintetizada pela imagem, em plano de detalhe, de um dos olhos do 

português, no qual se vê, refletido, o corpo da mulata. Já na primeira vinheta da 

segunda página, os adaptadores efetuaram a transposição imagética da seguinte 

metáfora: “Jerônimo nada mais sentia, nem ouvia, do que aquela música 

embalsamada de baunilha, que lhe entontecera a alma; e compreendeu 

perfeitamente que dentro dele aqueles cabelos crespos, brilhantes e cheirosos, da 

mulata, principiavam a formar um ninho de cobras negras e venenosas, que lhe iam 

devorar o coração”; nessa transposição, nota-se que, apesar de o caráter 

sinestésico da metáfora – o som, a textura e o gosto de a “música embalsamada de 

baunilha”, bem como a textura, a visão e o odor de os “cabelos crespos, brilhantes e 

cheirosos” – não ter sido concretizado visualmente, a imagem avermelhada de Rita 

Baiana, com os cabelos em formato de serpentes, associada às vinhetas seguintes, 

nas quais Jerônimo acorda assustado e enfermo, mostra-nos que o português já se 

encontra completamente seduzido pela mulata, restando-nos saber o que lhe irá 

suceder no transcorrer do restante da narrativa. A propósito, quanto à associação 

entre a sedução de Rita e o referido discurso determinista das nacionalidades, ela só 

irá aparecer, na adaptação, algumas vinhetas mais adiante e, ainda sim, de modo 

bastante atenuado, uma vez que as longas descrições verbais do romance 

referentes a tal relação são sempre sumarizadas em pouquíssimas vinhetas: 
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A análise comparativa dessas poucas vinhetas com o trecho em questão do 

texto clássico literário mostra-nos, em primeiro lugar, que, mesmo havendo, nessa 

versão quadrinizada, a concretização imagética de alguns recursos formais do 

hipotexto clássico – de um lado, a detalhada descrição verbal do olhar de Jerônimo 

enfatizada pelo polissíndeto, de outro, a metáfora sinestésica dos cabelos de Rita 

Baiana –, não podemos considerá-la um caso de tradução em quadrinhos. Uma 

razão para isso diz respeito a que, segundo defendemos neste trabalho, qualquer 

adaptação se distingue da tradução por, ao contrário desta, operar cortes em 

relação a seu hipotexto, procedimento, aliás, efetuado por Jaf e Rosa. A outra 

concerne a que, apesar de Tereza Barbosa e seu grupo de pesquisa terem 

diferenciado a adaptação quadrinizada da HQ como tradução pelo fato de esta 

consistir na “recuperação das figuras de linguagem e pensamento” da obra literária 

canônica para serem convertidas, imageticamente, “pela singular estética da Arte 

Sequencial” (CORRÊA, 2013, p. 74), o interesse dos adaptadores não parece ter 

sido a transposição do efeito estético proporcionado pela forma literária do clássico. 

Se o objetivo de uma HQ como tradução é “fomentar [...] o interesse pela literatura 

destacando seus mecanismos poéticos por meio da HQ” (CORRÊA, 2013, p. 76, 

grifos nossos), o de Jaf e Rosa, ao quadrinizar, de forma sumária, parte dos 

mecanismos poéticos já mencionados, parece residir na ênfase da informação a ser 

deles deduzida: o instinto carnal de Jerônimo, homem casado, será despertado por 

outra mulher que não sua esposa Piedade, o que acarretará em algum problema 

futuro – no caso, seu abrasileiramento, comprovado pela breve análise que fizemos 

das páginas restantes da adaptação. 

Em segundo lugar, tal análise, em comparação com a que faremos entre os 

próximos trechos do romance e de sua quadrinização, irá nos mostrar que, se, na 

adaptação, há uma diluição da relação – estreita no romance – entre a sedução de 

Jerônimo por Rita Baiana e o discurso determinista da subjugação moral portuguesa 

pela brasileira, é para que um outro discurso ganhe relevância. E o discurso em 

questão é, segundo o que já apontamos, o lento enriquecimento individual do 

explorador à custa dos desfavorecidos, figurativizado no romance e, por 

conseguinte, na adaptação, pela ambição e mesquinhez de João Romão. Esse 

enriquecimento gradativo começa não propriamente por meio do trabalho honesto 

do taverneiro, mas, sim, tanto por meio de uma ferrenha economia quanto mediante 

ações ilícitas e exploratórias:  
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João Romão não saía nunca a passeio, nem ia à missa aos domingos; tudo 
que rendia a sua venda e mais a quitanda seguia direitinho para a caixa 
econômica e daí então para o banco. Tanto assim que, um ano depois da 
aquisição da crioula, indo em hasta pública algumas braças de terra 
situadas ao fundo da taverna, arrematou-as logo e tratou, sem perda de 
tempo, de construir três casinhas de porta e janela. 
Que milagres de esperteza e de economia não realizou ele nessa 
construção! Servia de pedreiro, amassava e carregava barro, quebrava 
pedra; pedra, que o velhaco, fora de horas, junto com a amiga, furtavam à 
pedreira do fundo, da mesma forma que subtraiam o material das casas em 
obra que havia por ali perto. 
[...] 
Nada lhes escapava, nem mesmo as escadas dos pedreiros, os cavalos de 
pau, o banco ou a ferramenta dos marceneiros. 
E o fato é que aquelas três casinhas, tão engenhosamente construídas, 
foram o ponto de partida do grande cortiço de São Romão. 
Hoje quatro braças de terra, amanhã seis, depois mais outras, ia o vendeiro 
conquistando todo o terreno que se estendia pelos fundos da sua bodega; 
e, à proporção que o conquistava, reproduziam-se os quartos e o número 
de moradores. 
Sempre em mangas de camisa, sem domingo nem dia santo, não perdendo 
nunca a ocasião de assenhorear-se do alheio, deixando de pagar todas as 
vezes que podia e nunca deixando de receber, enganando os fregueses, 
roubando nos pesos e nas medidas, comprando por dez réis de mel coado 
o que os escravos furtavam da casa dos seus senhores, apertando cada 
vez mais as próprias despesas, empilhando privações sobre privações, 
trabalhando e mais a amiga como uma junta de bois, João Romão veio 
afinal a comprar uma boa parte da bela pedreira, que ele todos os dias, ao 
cair da tarde, assentado um instante à porta da venda, contemplava de 
longe com um resignado olhar de cobiça. 
Pôs lá seis homens a quebrarem pedra e outros seis a fazerem lajedos e 
paralelepípedos, e então principiou a ganhar em grosso, tão em grosso que, 
dentro de ano e meio, arrematava já todo o espaço compreendido entre as 
suas casinhas e a pedreira, isto é, umas oitenta braças de fundo sobre vinte 
de frente em plano enxuto e magnífico para construir (AZEVEDO, 2012, p. 
69-71). 

 

E a “febre de possuir” e de “só t[er] uma preocupação: aumentar os bens” 

(AZEVEDO, 2012, p. 78) continuou incitando João Romão a roubar e a poupar, o 

que lhe possibilitou adquirir uma pedreira e um bom terreno e, consequentemente, 

construir, dentro de pouco tempo, um enorme cortiço com “noventa e cinco 

casinhas”: 

 

[...] a rua lá fora povoava-se de um modo admirável. Construía-se mal, 
porém muito; surgiam chalés e casinhas da noite para o dia; subiam os 
aluguéis; as propriedades dobravam de valor. Montara-se uma fábrica de 
massas italianas e outra de velas, e os trabalhadores passavam de manhã 
e às Ave-Marias, e a maior parte deles ia comer à casa de pasto que João 
Romão arranjara aos fundos da sua venda. Abriram-se novas tavernas; 
nenhuma, porém, conseguia ser tão afreguesada como a dele. Nunca o seu 
negócio fora tão bem, nunca o finório vendera tanto; vendia mais agora, 
muito mais, que nos anos anteriores. Teve até de admitir caixeiros. As 
mercadorias não lhe paravam nas prateleiras; o balcão estava cada vez 
mais lustroso, mais gasto. E o dinheiro a pingar, vintém por vintém, dentro 
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da gaveta, e a escorrer da gaveta para a burra, aos cinqüenta e aos cem 
mil-réis, e da burra para o banco, aos contos e aos contos. 
[...] 
Criou armazéns para depósito, aboliu a quitanda e transferiu o dormitório, 
aproveitando o espaço para ampliar a venda, que dobrou de tamanho e 
ganhou mais duas portas. 
Já não era uma simples taverna, era um bazar em que se encontrava de 
tudo: objetos de armarinho, ferragens, porcelanas, utensílios de escritório, 
roupa de riscado para os trabalhadores, fazenda para roupa de mulher, 
chapéus de palha próprios para o serviço ao sol, perfumarias baratas, 
pentes de chifre, lenços com versos de amor, e anéis e brincos de metal 
ordinário. 
E toda a gentalha daquelas redondezas ia cair lá, ou então ali ao lado, na 
casa de pasto, onde os operários das fábricas e os trabalhadores da 
pedreira se reuniam depois do serviço, e ficavam bebendo e conversando 
até as dez horas da noite, entre o espesso fumo dos cachimbos, do peixe 
frito em azeite e dos lampiões de querosene. 
Era João Romão quem lhes fornecia tudo, tudo, até dinheiro adiantado, 
quando algum precisava. Por ali não se encontrava jornaleiro, cujo 
ordenado não fosse inteirinho parar às mãos do velhaco. E sobre este 
cobre, quase sempre emprestado aos tostões, cobrava juros de oito por 
cento ao mês, um pouco mais do que levava aos que garantiam a divida 
com penhores de ouro ou prata. 
Não obstante, as casinhas do cortiço, à proporção que se atamancavam, 
enchiam-se logo, sem mesmo dar tempo a que as tintas secassem. Havia 
grande avidez em alugá-las; aquele era o melhor ponto do bairro para a 
gente do trabalho. Os empregados da pedreira preferiam todos morar lá, 
porque ficavam a dois passos da obrigação. 
[...] 
E os quartos do cortiço pararam enfim de encontro ao muro do negociante, 
formando com a continuação da casa deste um grande quadrilongo, espécie 
de pátio de quartel, onde podia formar um batalhão. 
Noventa e cinco casinhas comportou a imensa estalagem. 
Prontas, João Romão mandou levantar na frente, nas vinte braças que 
separavam a venda do sobrado do Miranda, um grosso muro de dez palmos 
de altura, coroado de cacos de vidro e fundos de garrafa, e com um grande 
portão no centro, onde se dependurou uma lanterna de vidraças vermelhas, 
por cima de uma tabuleta amarela, em que se lia o seguinte, escrito a tinta 
encarnada e sem ortografia: 
"Estalagem de São Romão. Alugam-se casinhas e tinas para lavadeiras". 
[...] 
E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e 
lodosa, começou a minhocar, a esfervilhar, a crescer, um mundo, uma coisa 
viva, uma geração, que parecia brotar espontânea, ali mesmo, daquele 
lameiro, e multiplicar-se como larvas no esterco. (AZEVEDO, 2012, p. 79-
82). 

 

Se, no romance, o leitor tem acesso ao enriquecimento gradativo de João 

Romão mediante descrições narrativas que, além de extensas e detalhadas, são 

praticamente isentas de figuras de linguagem – ao contrário do que ocorre, por 

exemplo, com as descrições das cenas de sexo –, na adaptação quadrinizada, ele 

visualiza a prosperidade do português por meio de uma combinação entre o verbal e 

o imagético: 
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       (ROSA; JAF, 2009, p. 07) 
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     (ROSA; JAF, 2009, p.8-9)



184 

 

 
       (ROSA; JAF, 2009, p. 12) 
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Considerando o grau de quadrinização de que falou Cagnin, a qual se refere à 

predominância, nos quadrinhos, ora da mídia verbal, ora da mídia pictórica – 

predominância que ocorre a despeito da coexistência desses dois elementos 

(CAGNIN, s/d, p. 142) –, notamos, nestes trechos quadrinizados, o lento 

enriquecimento de João Romão muito mais pelo aspecto imagético que pelo aspecto 

verbal. Isso se explica pelo fato de Jaf e Rosa terem substituído boa parte das 

longas descrições do narrador por legendas com pouco conteúdo escrito e, 

sobretudo, por terem elaborado vinhetas que, página a página, foram traçadas com 

desenhos que focalizam o crescimento do cortiço sempre por meio do ângulo 

superior de visão e de algumas variações do plano geral. Assim, sãos os desenhos 

que dimensionam para o leitor o grau de grandiosidade atingido pelo cortiço e, 

consequentemente, pelo português. A propósito, o ápice dessa grandiosidade 

decorre da página em que se pode visualizar, do alto, toda a extensão final da 

estalagem; tal página, aliás, funciona na adaptação como metaquadrinho97 

(EISNER, 2001, p. 63), na medida em que pode ser considerada, na sua totalidade, 

como uma única vinheta. Para Waldomiro Vergueiro, esse tipo de página: 

 

[...] é resultado de um planejamento deliberado, de forma a se encadear 
com aquilo que a precede e o que lhe é imediatamente posterior. Nesse 
planejamento, os autores e editores de quadrinhos estão especialmente 
atentos ao fato de que cada virar de página representa a perda de um 
pouco de atenção do leitor, que deve ser imediatamente recuperada nos 
primeiros quadrinhos que ele lê na página seguinte ou que pode ser 
desviada para outro ponto da narrativa, conforme os interesses imediatos 
do autor (VERGUEIRO, 2004b, p. 49). 

 

 Se, no metaquadrinho em questão, o leitor consegue dimensionar o tamanho 

do empreendimento de João Romão, bem como de seu enriquecimento, já na 

página imediatamente posterior, sua atenção é recuperada por vinhetas que 

transmitem os pensamentos de cobiça e de inveja nutridos pelo vizinho Miranda.  

 

 

                                                           
97 Metaquadrinho é o quadrinho de página inteira. Segundo Eisner, “um dos aspectos importantes do 
quadrinho de página inteira é que planejar a decomposição do episódio e da ação em segmentos da 
página torna-se uma tarefa de primeira ordem. [...] É preciso ter em mente que, quando o leitor vira 
uma página, ocorre uma pausa. Isso permite uma mudança de tempo, um deslocamento de cena; é 
uma oportunidade de controlar o foco do leitor. Trata-se, aqui, de uma questão de atenção e de 
retenção. Assim como o quadrinho, portanto, a página tem de ser usada como uma unidade de 
contenção, embora também ela seja meramente uma parte do todo composto pela história em si” 
(EISNER, 2001, p. 63). 
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             (ROSA; JAF, 2009, p. 13) 
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Tais pensamentos, apesar de se tratarem de um “outro ponto da narrativa”, 

possuem íntima relação com o referido grau máximo de opulência do taverneiro, 

uma vez que eles dão indícios ao leitor de que Miranda, mesmo sendo um homem 

rico, deseja manter seu status perante um rival em ascensão econômica; e ele fará 

isso por meio da aquisição do título de barão, o que acabará por desencadear, em 

João Romão, o sentimento de inveja e, consequentemente, a busca por um melhor 

posicionamento no escalão social: 

 

Ah! ele esse dia estava intolerante com tudo e com todos; por mais de uma 
vez mandara Bertoleza à coisa mais imunda, apenas porque esta lhe fizera 
algumas perguntas concernentes ao serviço. [...] 
E ninguém seria capaz de acreditar que a causa de tudo isso era o fato de 
ter sido o Miranda agraciado com o título de Barão. 
Sim, senhor! aquele taverneiro, na aparência tão humilde e tão miserável; 
aquele sovina que nunca saíra dos seus tamancos e da sua camisa de 
riscadinho de Angola; aquele animal que se alimentava pior que os cães, 
para pôr de parte tudo, tudo, que ganhava ou extorquia; aquele ente 
atrofiado pela cobiça e que parecia ter abdicado dos seus privilégios e 
sentimentos de homem; aquele desgraçado, que nunca jamais amara senão 
o dinheiro, invejava agora o Miranda, invejava-o deveras, com dobrada 
amargura do que sofrera o marido de Dona Estela, quando, por sua vez, o 
invejara a ele. [...] 
– Barão! 
E durante todo o santo dia não pensou noutra coisa. "Barão!... Com esta é 
que ele não contava!..." [...] 
À noite, quando se estirou na cama, ao lado da Bertoleza, para dormir, não 
pôde conciliar o sono. Por toda a miséria daquele quarto sórdido; pelas 
paredes imundas, pelo chão enlameado de poeira e sebo, nos tetos 
funebremente velados pelas teias de aranha, estrelavam pontos luminosos 
que se iam transformando em grã-cruzes, em hábitos e veneras de toda a 
ordem e espécie. E em volta do seu espírito, pela primeira vez alucinado, 
um turbilhão de grandezas, que ele mal conhecia e mal podia imaginar, 
perpassou vertiginosamente, em ondas de seda e rendas, veludo e pérolas, 
colos e braços de mulheres seminuas, num fremir de risos e espumar 
aljofrado de vinhos cor de ouro. [...] 
Não obstante, ao lado dele a crioula roncava, de papo para o ar, gorda, 
estrompada de serviço, tresandando a uma mistura de suor com cebola 
crua e gordura podre. 
Mas João Romão nem dava por ela; só o que ele via e sentia era todo 
aquele voluptuoso mundo inacessível vir descendo para a terra, chegando-
se para o seu alcance, lentamente, acentuando-se. [...] E uma vida inteira, 
completa, real, descortinou-se amplamente defronte dos seus olhos 
fascinados; uma vida fidalga, de muito luxo, de muito dinheiro; uma vida em 
palácio, entre mobílias preciosas e objetos esplêndidos, onde ele se via 
cercado de titulares milionários, e homens de farda bordada, a quem tratava 
por tu, de igual para igual, pondo-lhes a mão no ombro. E ali ele não era, 
nunca fora, o dono de um cortiço, de tamancos e em mangas de camisa; ali 
era o Sr. Barão! O Barão do ouro! o Barão das grandezas! o Barão dos 
milhões! Vendeiro? Qual! era o famoso, o enorme capitalista! o proprietário 
sem igual! o incomparável banqueiro, em cujos capitais se equilibrava a 
terra, como imenso globo em cima de colunas feitas de moedas de ouro. E 
logo, de todos os cantos do quarto, começaram a jorrar cascatas de libras 
esterlinas, e a seus pés principiou a formar-se um formigueiro de pigmeus 
em grande movimento comercial; e navios descarregavam pilhas e pilhas de 
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fardos e caixões marcados com as iniciais do seu nome; e telegramas 
faiscavam eletricamente em volta da sua cabeça; e paquetes de todas as 
nacionalidades giravam vertiginosamente em torno do seu corpo de 
colosso, arfando e apitando sem trégua; e rápidos comboios a vapor 
atravessam-no todo, de um lado a outro, como se o cosessem com uma 
cadeia de vagões. 
Mas, de repente, tudo desapareceu com a seguinte frase: 
– Acorda, seu João, para ir à praia. São horas! 
Bertoleza chamava-o aquele domingo, como todas as manhãs, para ir 
buscar o peixe, que ela tinha de preparar para os seus fregueses. João 
Romão, com medo de ser iludido, não confiava nunca aos empregados a 
menor compra a dinheiro; nesse dia, porém, não se achou com ânimo de 
deixar a cama e disse à amiga que mandasse o Manuel. 
Seriam quatro da madrugada. Ele conseguiu então passar pelo sono. 
Às seis estava de pé. Defronte, a casa do Miranda resplandecia já. Içaram-
se bandeiras nas janelas da frente; mudaram-se as cortinas, armaram-se 
florões de murta à entrada e recamaram-se de folhas de mangueira o 
corredor e a calçada. Dona Estela mandou soltar foguetes e queimar 
bombas ao romper da alvorada. Uma banda de música, em frente à porta 
do sobrado, tocava desde essa hora. O Barão madrugara com a família; 
todo de branco, com uma gravata de rendas, brilhantes no peito da camisa, 
chegava de vez em quando a uma das janelas, ao lado da mulher ou da 
filha, agradecendo para a rua; e limpava a testa com o lenço; acendia 
charutos, risonho, feliz, resplandecente. 
João Romão via tudo isto com o coração moído. Certas dúvidas aborrecidas 
entravam-lhe agora a roer por dentro. Qual seria o melhor e o mais 
acertado: ter vivido como ele vivera até ali, curtindo privações, em tamancos 
e mangas de camisa; ou ter feito como o Miranda, comendo boas coisas e 
gozando à farta? [...] (AZEVEDO, 2012, p. 196-201). 

 

 

Neste trecho descritivo do romance – igualmente longo e detalhado como o 

anterior, mas com a presença de uma metáfora descritiva e do polissíndeto –, o 

taverneiro João Romão começa a se dar conta de que o prestígio social não só é 

uma forma de fazê-lo manter a riqueza conseguida pelo acúmulo de capitais, como 

também e, principalmente, de fazê-lo ascender às classes superiores do escalão 

social. Para marcar essa sua consciência não só para com tal fato, como, inclusive, 

para com seu sentimento de inferioridade em relação a Miranda, Aluísio Azevedo faz 

o narrador relatar João Romão deparando-se com a casa de Miranda e vendo, “com 

o coração moído”, todos os preparativos do rival para receber as honras do 

baronato. Além disso, o escritor, por meio de contraposições, opõe, para o leitor, 

toda a miserabilidade da simplória e mesquinha vida de João Romão – as “paredes 

imundas” e o “chão enlameado de poeira e sebo” do seu quarto; a “crioula” Bertoleza 

a roncar “de papo para o ar, gorda [...], tresandando a uma mistura de suor com 

cebola crua e gordura podre” – ao sonho que ele teve com uma vida “real [...], de 

muito luxo, de muito dinheiro”, de uma vida, enfim, nunca antes por ele almejada. O 

desejo por status passou a ser tamanho, que o escritor usou uma metáfora, 
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acompanhada do polissíndeto “e” ao início de cada frase, para descrevê-lo: o 

taverneiro chegou a sonhar estar jorrando “de todos os cantos do quarto [...] 

cascatas de libras esterlinas; e a seus pés principiou a formar-se um formigueiro de 

pigmeus em grande movimento comercial; e navios descarregavam pilhas e pilhas 

de fardos e caixões marcados com as iniciais do seu nome; e telegramas faiscavam 

eletricamente em volta da sua cabeça; e paquetes de todas as nacionalidades 

giravam vertiginosamente em torno do seu corpo de colosso, arfando e apitando 

sem trégua; e rápidos comboios a vapor atravessam-no todo, de um lado a outro, 

como se o cosessem com uma cadeia de vagões”. 

Na adaptação, Jaf e Rosa também figurativizam a inveja de João Romão por 

meio de contraposições. No entanto, ambos opõem a miserabilidade do taverneiro 

não ao sonho que ele teve com uma vida de luxos, mas a um outro conteúdo que 

inexiste no trecho em questão do romance: o conforto de que seu rival desfruta. 

Trata-se, pois, de uma “infidelidade” em relação ao conteúdo – e não à forma – da 

obra clássica: 
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            (ROSA; JAF, 2009, p. 32-33)
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Tal contraposição é operada, na primeira página, por meio do contraste de 

cores visualizado entre as vinhetas da esquerda e da direita: nesta, as cores brilham 

se comparadas às daquela, que são opacas. Além disso, a contraposição advém 

das elipses verificadas entre tais vinhetas, as quais foram usadas pelos adaptadores 

para marcar o que McCloud denomina por transição cena-a-cena, que consiste, 

justamente, em fazer o leitor transitar de uma cena a outra por meio de distâncias 

significativas de tempo e espaço (McCLOUD, 2005, p. 71): enquanto nas cenas das 

vinhetas da esquerda João Romão aparece, em sua casa, 1) praguejando 

impropérios a Bertoleza, 2) lavando o rosto para tentar, sem sorte, dissipar a inveja e 

3) tendo, por inimigos de seu sono, o ronco da cabocla a seu lado, bem como o 

insistente pensamento na sorte de Miranda, nas cenas das vinhetas da direita, seu 

rival aparece, em sua casa, 1) fazendo um brinde com sua família à mesa de sua 

sala de jantar, 2) sendo banhado por uma escrava e 3) esperando Estela terminar de 

arrumar-se para com ele se deitar. Note-se que, nas cenas do barão, Jaf e Rosa 

retratam-nos por meio de atitudes que colocam sua moral – e também o de sua 

família – em xeque, ironizando, assim, a raiva e a cobiça de João Romão por 

desejar um estilo de vida que, por um lado, irá proporcionar-lhe bem-estar material, 

mas, por outro, uma conduta moral duvidosa.  

Como podemos perceber, o fato de os adaptadores terem introduzido, no 

enredo da referida página de sua obra, um conteúdo que não consta no enredo 

original do hipotexto clássico contribui, sobremaneira, para enfatizar a inveja de João 

Romão, que continua sendo, na adaptação, o sentimento responsável pela mudança 

que se processará em seu comportamento. Vale ressaltar, aliás, que mais que a 

introdução do novo conteúdo, a verdadeira responsável por tal ênfase é, segundo 

constatamos, o tratamento imagético que ele recebeu de Jaf e Rosa. Tratamento 

que se estende à página seguinte, onde a metáfora do desejo do vendeiro por uma 

vida “real [...], de muito luxo, de muito dinheiro” perde, em importância visual, se 

comparada à representação pictórica de seu sentimento de inferioridade. 

Especificando melhor, a metáfora que, no romance, descreve, detalhadamente, o 

sonho de João é transposta – e não traduzida – por Jaf e Rosa mediante a 

sumarização em uma única vinheta: nela, todo o conteúdo descritivo é resumido, 

imageticamente, pela ilustração do poderoso rei João sendo ovacionado e sendo 

“banhado” pelas “cascatas de libras esterlinas”.  
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Por outro lado, a transposição gráfica de sua inferioridade é feita da seguinte 

maneira: a mudança gradativa de planos – do de conjunto ao primeiro plano – da 

terceira até a quinta vinheta, associada à redução de seus tamanhos, demarca a 

surpresa de João Romão ao deparar-se diante do sobrado de Miranda, que é quem 

realmente estava sendo ovacionado durante uma festa em comemoração a seu 

baronato. Se os olhos arregalados, em primeiro plano, do taverneiro já nos dá a 

dimensão do quanto ele estava “com o coração moído” (AZEVEDO, 2012, p. 201) 

vendo a prosperidade do rival, a imagem final da sequência narrativa contribui ainda 

mais significativamente para enfatizar sua desvantagem sócio-econômica-cultural 

em relação a ele, e isso porque, por um lado, a imagem do grandioso sobrado 

contemplado extrapola os limites da página, invadindo e sobrepondo-se à vinheta 

superior. Tal imagem, aliás, não aparece formatada no interior de uma vinheta, mas 

fora dela, fato sobre o qual Waldomiro Vergueiro faz a seguinte afirmação: “Autores 

que dominam a linguagem costumam, em determinados momentos-chave, 

extrapolar os limites dos quadrinhos98, fazendo com que parte da ação se desenrole 

fora deles” (VERGUEIRO, 2004b, p. 39). Por outro lado, nossa visão assume o 

mesmo ângulo de visão inferior de João, o que, ainda de acordo com Waldomiro 

Vergueiro, serve, “em geral, [...] para enaltecer, engrandecer ou tornar a figura 

retratada mais forte do que ela realmente é” (VERGUEIRO, 2004b, p. 44); assim 

sendo, a pequenez de João Romão é ressaltada pela imponência do sobrado e, 

consequentemente, pela de Miranda.  

O sentimento de inferioridade só começa a ser vencido pelo vendeiro, quando 

ele passa a focar sua atenção em ações que iriam possibilitar seu ingresso no 

mundo do qual o barão fazia parte:  

 

Desde que o vizinho surgiu com o baronato, o vendeiro transformava-se por 
dentro e por fora a causar pasmo. Mandou fazer boas roupas e aos 
domingos refestelava-se de casaco branco e de meias, assentado defronte 
da venda, a ler jornais. [...] Já não era o mesmo lambuzão! [...] O Miranda 
tratava-o já de outro modo, tirava-lhe o chapéu, parava risonho para lhe 
falar quando se encontravam na rua, e às vezes trocava com ele dois dedos 
de palestra à porta da venda (AZEVEDO, 2012, p. 244-245). 

 

                                                           
98 Nesta citação, a palavra “quadrinhos” está sendo usada como sinônimo de “vinheta”, que é o 
vocábulo que estamos utilizando para nos referirmos à representação imagética dos conteúdos 
narrativos. 
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E isso passa a tornar-se cada vez mais concreto após o segundo incêndio 

deflagrado no cortiço. Na ocasião, Miranda vai até a estalagem de João Romão 

prestar-lhe suas condolências por conta do suposto prejuízo causado pela tragédia: 

  

[...] O dia passou-se inteiro na computação dos prejuízos e a dar-se balanço 
no que se salvara do incêndio. Sentia-se um fartum aborrecido de estorrilho 
e cinza molhada. Um duro silêncio de desconsolo embrutecia aquela pobre 
gente. Vultos sombrios, de mãos cruzadas atrás, permaneciam horas 
esquecidas, a olhar imóveis os esqueletos carbonizados e ainda úmidos das 
casinhas queimadas. Os cadáveres da Bruxa e do Libório foram carregados 
para o meio do pátio, disformes, horrorosos, e jaziam entre duas velas 
acesas, ao relento, à espera do carro da Misericórdia. Entrava gente da rua 
para os ver; descobriam-se defronte deles, e alguns curiosos lançavam 
piedosamente uma moeda de cobre no prato que, aos pés dos dois 
defuntos, recebia a esmola para a mortalha. Em casa de Augusta, sobre 
uma mesa coberta por uma cerimoniosa toalha de rendas, estava o 
cadaverzinho da filha morta, todo enfeitado de flores, com um Cristo de 
latão à cabeceira e dois círios que ardiam tristemente. Alexandre, assentado 
a um canto da sala, com o rosto escondido nas mãos, chorava, aguardando 
o pêsame das visitas; fardara-se, só para isso, com o seu melhor uniforme, 
coitado! 
O enterro da pequenita foi feito à custa de Léonie, que apareceu às três da 
tarde, vestida de cetineta cor de creme, num carrinho dirigido por um 
cocheiro de calção de flanela branca e libré agaloada de ouro. 
O Miranda apresentou-se na estalagem logo pela manhã, o ar compungido, 
porém superior. Deu um ligeiro abraço em João Romão, falou-lhe em voz 
baixa, lamentando aquela catástrofe, mas felicitou-o porque tudo estava no 
seguro. 
O vendeiro, com efeito, impressionado com a primeira tentativa de incêndio, 
tratara de segurar todas as suas propriedades; e, com tamanha inspiração o 
fez que, agora, em vez de lhe trazer o fogo prejuízo, até lhe deixaria lucros. 
– Ah, ah, meu caro! Cautela e caldo de galinha nunca fizeram mal a 
doente!... segredou o dono do cortiço, a rir. Olhe, aqueles é que com 
certeza não gostaram da brincadeira! acrescentou, apontando para o lado 
em que maior era o grupo dos infelizes que tomavam conta dos restos de 
seus tarecos atirados em montão. 
– Ah, mas esses, que diabo! nada têm que perder!... considerou o outro. 
E os dois vizinhos foram até o fim do pátio, conversando em voz baixa. 
– Vou reedificar tudo isto! declarou João Romão, com um gesto enérgico 
que abrangia toda aquela Babilônia desmantelada (AZEVEDO, 2012, p. 
298-299). 

 

Primeiramente, Aluísio Azevedo descreve, detalhadamente, o sofrimento dos 

vários moradores do cortiço, a ponto de fazer com que o leitor consiga imaginar, ou 

melhor, visualizar mentalmente, toda a lamentável situação. Logo a seguir, o 

escritor relata o taverneiro “a rir” de tal situação, uma vez que o incêndio lhe trouxe 

mais lucros que prejuízos, e a apontar “para o lado em que maior era o grupo dos 

infelizes que tomavam conta dos restos de seus tarecos atirados em montão”, ao 

que Miranda responde, dizendo que eles “não têm nada a perder”. 
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Na adaptação, a superação da inferioridade também começa a ser 

concretizada por João Romão depois do segundo incêndio deflagrado no cortiço. Só 

que Jaf e Rosa demarcam isso ao, novamente, cometerem um ato de “infidelidade” 

ao recriarem o conteúdo do hipotexto clássico: 

 

 
 

         (ROSA; JAF, 2009, p. 60) 
 

Em vez de Miranda ter ido à estalagem de João Romão para prestar-lhe seus 

pêsames, ambos aparecem observando a movimentação dos habitantes do cortiço 

do alto do sobrado do barão. Essa cena aparece logo após a vinheta em que o leitor 
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visualiza, do ângulo de visão inferior, uma mulher abraçando-se a um soldado em 

meio a cadáveres e a escombros; aliás, com esse ângulo, o leitor parece observar, 

do chão onde se encontram tais cadáveres e escombros, o sofrimento das pessoas. 

Em contraposição, as vinhetas em que o barão e o vendeiro estão na sacada do 

sobrado foram desenhadas do ângulo de visão superior, que, de acordo com 

Waldomiro Vergueiro, “normalmente permite que os personagens sejam diminuídos, 

quase que encurralados pelo meio ambiente ou pelas adversidades” (VERGUEIRO, 

2004b, p. 44). No caso em questão, não é Miranda e João Romão que aparecem 

“encurralados”, mas são os habitantes do cortiço, a carregarem para lá e para cá o 

pouco que sobrou, que aparecem “diminuídos” pelo olhar dos dois. Como se vê, o 

taverneiro, agora, já não está mais diante do sobrado, observando a opulência do 

outrora rival e remoendo-se de inveja por não usufruir dela; ele está dentro deste 

sobrado, observando, do alto, uma tragédia que irá render-lhe lucros. 

Comparando essa página da adaptação àquela em que o contraste entre as 

vinhetas da esquerda e as da direita acentua a inferioridade socioeconômica de 

João Romão e àquela em que ele está diante do sobrado, percebemos que a 

visualidade do conteúdo inventado por Jaf e Rosa tem uma relevância um pouco 

menos acentuada, sendo, portanto, menos arrojada. Essa diferença se explica pelo 

fato de que, nas páginas anteriormente analisadas, há um trabalho mais elaborado 

por parte dos adaptadores com relação à estética dos quadrinhos. Assim, se, em 

uma daquelas páginas, o contraste entre as cores e entre a transição cena-a-cena 

de uma vinheta para outra é mais enfático, nesta página, a contraposição entre os 

ângulos de visão inferior e superior das vinhetas é mais sutil; o mesmo ocorre com a 

outra página se comparada com a que acabou de ser analisada, pois, enquanto 

nesta todas as ações se passam dentro dos limites impostos pelos contornos das 

vinhetas, naquela, parte das ações transcorre fora de tais limites. No entanto, já que 

a ideia central dos adaptadores é focar a atenção da narrativa no discurso ideológico 

do enriquecimento individual decorrente da exploração dos que detêm o poder 

econômico sobre os que não o detêm, a visualização da superioridade de João 

Romão nesta última página revela o cuidado estético dos autores mesmo para com 

vinhetas cujo interesse recai mais na transposição do enredo que da forma.  

Considerando, até aqui, todo o trabalho desenvolvido por Ivan Jaf e Rodrigo 

Rosa, podemos afirmar que o objetivo de elaborar uma adaptação escolar realmente 

acessível ao público juvenil foi cumprido. Com o “realmente acessível”, queremos 
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enfatizar o fato de que os autores, apesar de terem privilegiado o conteúdo do texto 

canônico, preocuparam-se a HQ enquanto “meio de expressão que tem um fim em 

si” (QUELLA-GUYOT, 1994, p. 94), o que ficou claro se tivermos em conta que as 

poucas transgressões em relação ao conteúdo foram realizadas de modo a respeitar 

a linguagem quadrinizada. Um exemplo disso diz respeito a que, quanto aos longos 

trechos descritivos verbais do texto canônico, os autores valeram-se muito mais do 

significado transmitido pelas imagens quadrinizadas do que da manutenção do texto 

clássico, e o fizeram mesmo a estética não sendo tão ousada. A propósito, esta 

deve ser, exatamente, uma das questões que o professor, junto com seus alunos, 

precisa analisar durante o trabalho comparativo entre a linguagem da adaptação 

quadrinizada e a do hipotexto clássico: elas são diferentes, apesar do diálogo 

parafrástico que as relaciona. 

Em relação ao conteúdo, os jovens leitores devem ser levados a perceber que 

os eventuais desvios processados pelos adaptadores não são feitos a esmo. Quanto 

à questão estética, eles precisam ser estimulados a contrastar a adaptação e o 

hipotexto, de maneira a distinguir se o foco da transposição é a forma ou o conteúdo 

do texto clássico; em sendo o conteúdo, é interessante que eles percebam, por meio 

da análise contrastiva entre os recursos próprios dos quadrinhos e os recursos 

próprios da linguagem literária, não apenas que ambas se diferem, como também 

que a estética da adaptação cujo cerne não é a transposição da forma do hipotexto 

não é, necessariamente, destituída de estilo e criatividade99. Essas sugestões de 

procedimentos são válidas se considerarmos as versões cujo propósito é similar ao 

verificado nesta adaptação de Jaf e Rosa, já que as que optam por ser um mero 

resumo, uma mera redução da trama do hipotexto estão muito mais a serviço da 

literatura que dos quadrinhos. 

Mas, e se, por algum motivo maior – como, por exemplo, uma seleção talvez 

equivocada por parte dos parecistas do PNBE ou dos coordenadores de alguns 

colégios particulares –, as adaptações inadequadas é que acabam por parar nas 

mãos dos jovens leitores (caso este que, como já pontuamos, não é difícil de 

acontecer)? Ademais de compará-las, como já sugerimos, com adaptações melhor 

elaboradas, o professor pode trabalhar, previamente, a alfabetização na linguagem 

                                                           
99 Enfatizamos o termo “necessariamente”, porque, se, conforme vimos com Elydio dos Santos Neto, 
há quadrinhos “sofríveis” quanto à qualidade de seu texto e de seus desenhos, o mesmo se aplica a 
algumas adaptações quadrinizadas. 
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dos quadrinhos por meio de gêneros que não sejam, necessariamente, as 

adaptações100. Explicando melhor essa afirmação, o trabalho comparativo entre a 

adaptação quadrinizada e o hipotexto literário pode e deve pressupor, por parte do 

estudante e do professor, um percurso já percorrido na apreciação e no estudo da 

linguagem quadrinizada, o que pode ocorrer, por exemplo, mediante a depreensão 

de sentidos decorrentes dos recursos estruturais usados na produção de tirinhas e 

de HQ’s autorais101. Esse conhecimento prévio, certamente, não só auxilia o 

professor a reconhecer, dentre as adaptações quadrinizadas, as que são mais 

adequadas ou inadequadas para trabalhar suas diferenças tanto de enredo quanto 

de estética em relação ao hipotexto clássico, como também ajuda o jovem leitor a 

apreciar as adaptações antes mesmo do estudo comparativo com o texto canônico. 

Aliás, esse conhecimento prévio dos recursos dos quadrinhos por parte do 

adolescente muito provavelmente já o facultará a ler a adaptação quadrinizada sem 

a obrigatoriedade de que o texto canônico seja lido posteriormente, pois ele estará 

mais preparado para perceber o que faz de um quadrinho realmente um quadrinho, 

isto é, uma obra que vale, sobretudo, pela sua visualidade. Dentro desse contexto 

mais promissor, a adaptação pode ser uma ferramenta que auxilie na formação de 

segundo nível do jovem na linguagem literária. Para Lielson Zeni, “uma adaptação 

pode ser encarada de, pelo menos, duas formas: paradidática e didática” (ZENI, 

2009, p. 133), sendo que, “em seu aspecto paradidático, todo o interesse estará na 

obra original. A adaptação será uma ferramenta de acesso a esse original” (ZENI, 

2009, p. 133). Ocorre que, mesmo que o hipotexto canônico seja o objeto de estudo 

da ação pedagógica, “esse tipo de enfoque pede que o professor [...] compreenda e 

seja capaz de uma leitura eficiente da adaptação, reconhecendo características 

próprias da arte na qual esta se apresenta” (ZENI, 2009, p. 133). 

No entanto, sabemos, não só por experiência, mas, também, por estudos 

acadêmicos, que tanto a aprendizagem da linguagem literária como a dos 

quadrinhos ocorre de modo bastante inadequado dentro das escolas. É por essa 

                                                           
100 Lembremos que, conforme a nota 3 desta tese, não há consenso sobre se as adaptações 
quadrinizadas dos clássicos literários podem ou não ser consideradas um gênero pertencente ao 
hipergênero quadrinhos. 
101 A autora desta tese, exercendo suas atividades de POSL, realizou, entre 2011 e 2012, com as 
turmas de 8º e 9º anos da EMEF Pres. Nilo Peçanha, um projeto de produção textual que consistia na 
adaptação do gênero piada para o sistema sintático das tirinhas. Tal projeto foi deflagrado a partir da 
constatação, feita por Paulo Ramos, de que há uma aproximação entre os dois gêneros, já que a tira 
“usa estratégias textuais semelhantes a uma piada para provocar efeito de humor” (RAMOS, 2010, p. 
24). 
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razão que nossa pesquisa vem salientando que tal aprendizagem pode se dar sob 

uma perspectiva comparativa que destaque a importância das duas linguagens. 

Essa, aliás, é a proposta do enfoque didático, que visa “entender a adaptação como 

obra que mereça uma análise tão completa quanto a do original [...]”, sendo, pois, 

necessário “observar o funcionamento das propriedades específicas de cada uma 

dessas duas artes” (ZENI, 2009, p. 134). Por “completa” estamos considerando o 

fato de as obras serem analisadas em “unidades de comparação”, que foi o 

procedimento por nós adotado para examinar como os discursos ideológicos 

presentes em O cortiço e em sua adaptação quadrinizada foram elaborados por 

meio de mecanismos poéticos que lhes são específicos. Concordamos com Lielson 

Zeni quando ele afirma que, com a separação em unidades, é “possível fazer a 

análise dos momentos-chave da história e reduzir os pontos de comparação sem 

excluir nada essencial àquele trecho” (ZENI, 2009, p. 141). E aqui, vale um alerta 

quanto a esse “sem excluir nada essencial”: o professor precisa tomar muito cuidado 

com o “dogmatismo” de que, não raras vezes, os procedimentos metodológicos 

estão imbuídos, os quais, portanto, não só podem “esterilizar a consciência dos 

educandos”, como, também, podem levar o professor “a acreditar no fixismo e na 

imutabilidade” de suas ações (SILVA, 2002, p. 23). O professor não precisa fazer o 

aluno se apossar da totalidade dos efeitos de sentido oriundos dessa prática 

comparativa. Como os sujeitos e, inclusive, os sentidos são incompletos102, o melhor 

que o professor tem a fazer, ao deparar-se, durante sua prática pedagógica, com 

questionamentos para os quais nem a prática comparativa não prevê, o melhor é 

seguir as orientações de Cecilia Bajour: 

 

O receio de deixar zonas ambíguas na interpretação conduz muitas vezes à 
superproteção por meio da explicação ou da reposição de sentidos ali onde 
o texto pretendia se calar ou duvidar. Acreditar que os leitores podem lidar 
com textos que os deixem inquietos ou em estado de interrogação é uma 
maneira de apostar nas aprendizagens sobre a ambiguidade e a polissemia 
na arte e na vida (BAJOUR, 2012, p. 35-36). 

 

Acreditamos, pois, que, com um trabalho pedagógico norteado pelas 

unidades de comparação e, sobretudo, pela crença nos jovens alunos de que eles 

                                                           
102 De acordo com Eni Orlandi: “A condição da linguagem é a incompletude. Nem sujeitos nem 
sentidos estão completos, já feitos, constituídos definitivamente. Constituem-se e funcionam sob o 
modo do entremeio, da relação, da falta, do movimento. [...] Ao dizer, o sujeito significa em condições 
determinadas, impelido, de um lado, pela língua e, de outro, pelo mundo, pela sua experiência, por 
fatos que reclamam sentidos [...]” (ORLANDI, 2003, p. 52-53). 
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podem lidar com a obscuridade das “zonas ambíguas”, não só o aprendizado tende 

a se tornar, ao mesmo tempo, mais dinâmico e mais aprofundado, como também 

aspectos mais específicos das obras comparadas, como o é a questão estética da 

linguagem literária e quadrinizada, podem ser melhor compreendidos: ao confrontá-

las, o professor deve conduzir o jovem leitor a notar que a metáfora e a sinestesia, 

por exemplo, não são figuras de linguagem responsáveis, exclusivamente, pela 

construção de sentidos do discurso verbal103, e que o polissíndeto o é, uma vez que 

este recurso consiste na insistente repetição de conectivos entre orações ou 

elementos do período. Além disso, o professor deve levá-lo a perceber que uma 

metáfora literária não necessariamente deve ser adaptada para o quadrinho por 

meio de uma metáfora imagética104, pois, como meio de expressão autônomo e, 

sobretudo, distinto da linguagem verbal, outros recursos de sua sintaxe podem ser 

usados para tentar transpô-la ao novo meio. Como vimos durante a análise, a 

descrição pormenorizada que Aluísio Azevedo empreendeu do olhar perscrutador de 

Jerônimo sobre Rita Baiana com o fim de delinear seu desejo carnal pela mulata foi 

transposto por Jaf e Rosa, justamente, por uma metáfora imagética, em que Rita 

Baiana aparece refletida no olhar do futuro amante.  

Enfim, todo esse trabalho comparativo deve visar à apreensão e à fruição, por 

parte dos alunos, tanto dos sentidos ideológicos quanto dos significados simbólicos 

oriundos das sintaxes de ambas as linguagens. Esse mesmo procedimento, 

inclusive, deve pautar o estudo das adaptações quadrinizadas cujo cerne também é 

a transposição da forma do hipotexto clássico. Esse nosso alerta para com essas 

adaptações em específico se justifica, pensando em que, uma vez percebida essa 

sua preocupação para com a estética da obra original, muitos professores e até 

mesmo muitas editoras podem considerá-las mais fiéis ao texto literário canônico a 

que se referem e, consequentemente, mais adequadas para o ensino de sua 

estética. A análise comparativa que se seguirá entre o clássico Dom Casmurro, de 

Machado de Assis, e sua versão quadrinizada, também de Ivan Jaf e Rodrigo Rosa, 

                                                           
103 A propósito, Jonathan Culler faz a seguinte afirmação: “Ao mostrar como as figuras retóricas 
conformam o pensamento também em outros discursos, os teóricos demonstram uma literariedade 
poderosa em ação em textos supostamente não-literários, complicando dessa forma a distinção entre 
o literário e o não-literário” (CULLER, 1999, p. 27). 
104 Usamos a expressão “metáfora imagética”, porque, na sintaxe dos quadrinhos, as “metáforas 
visuais” “constituem em signos ou convenções gráficas que têm relação direta ou indireta com 
expressões do senso comum, como, por exemplo, ‘ver estrelas’, ‘falar cobras e lagartos’, ‘dormir 
como um tronco’, etc. As metáforas visuais possibilitam um rápido entendimento da ideia” 
(VERGUEIRO, 2004b, p. 54). 
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será crucial para entendermos que a atenção das versões quadrinizadas mais 

voltadas para a forma dos hipotextos não faz delas obras, necessariamente, mais 

fiéis a eles, nem, por extensão, mais adequadas para o ensino da estética dos textos 

canônicos literários e dos quadrinhos. 

 

 

5.2.2. Dom Casmurro 

 

 

“Traziam não sei que fluido misterioso e enérgico, 
uma força que arrastava para dentro, como a vaga 

que se retira da praia, nos dias de ressaca. Para não 
ser arrastado, agarrei-me às outras partes vizinhas, 

às orelhas, aos braços, aos cabelos espalhados pelos 
ombros; mas tão depressa buscava as pupilas, a 

onda que saía delas vinha crescendo, cava e escura, 
ameaçando envolver-me, puxar-me e tragar-me”... é 

difícil dizer, assim, um detalhe, né... eu tinha uma 
atração por ela... é como diz o Machado de Assis 
sobre a Capitu, né... tinha olhos de ressaca... que 

atraiu... e eu achava a coisa mais linda... e a ressaca 
puxa, né, lá pro fundo do mar... 

 
(Gabriel, em Olhos de ressaca) 

 

 

Dom Casmurro de Ivan Jaf e Rodrigo Rosa também é, como vimos, uma 

adaptação paradidática, já que seu público-alvo são os jovens em formação leitora. 

Assim como fizeram em O cortiço, os autores optaram por tornar o enredo da obra 

de Machado mais acelerado e objetivo ao transpô-lo à sintaxe dos quadrinhos, o que 

também foi feito tanto mediante o processo parafrástico, cujo objetivo é manter, só 

que com outras palavras, o mesmo significado do trecho verbal escolhido, como por 

meio de cortes no texto clássico, principalmente no que diz respeito às digressões e 

ironias do relato de Bento Santiago. Todavia, se comparada à narrativa quadrinizada 

da obra naturalista, a adaptação de Dom Casmurro é um pouco mais lenta, e isso 

devido à maior presença e, consequentemente, ao uso mais sistemático de páginas 

que funcionam como metaquadrinhos; além disso, a produção de desenhos fora das 

vinhetas, cujos limites são, normalmente, impostos por seus contornos, foi mais 

constante. Acreditamos que esses recursos, como tentaremos demonstrar mais 

adiante, imprimiram, por vezes, maior lentidão no ritmo da narrativa dessa 
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adaptação, porque a ausência de contornos faz com que os olhos do leitor demorem 

mais a encontrar o elemento ou a ação principal do que está sendo narrado. 

Outro aspecto que diferencia as duas quadrinizações produzidas por Jaf e 

Rosa concerne a que muitas das metáforas presentes no clássico literário foram 

traduzidas imageticamente, o que demonstra que ambos não se ativeram tão-

somente à transposição do conteúdo da obra machadiana. Essa decisão dos 

autores pode ser confirmada não só pela leitura integral da quadrinização, como por 

seu “bônus”, que é o paratexto que, relembrando, aparece ao final não só desta 

como de todas as adaptações quadrinizadas da coleção “Clássicos Brasileiros em 

HQ” da editora Ática: “ao explorar as possibilidades do gênero dos quadrinhos, [Jaf e 

Rosa] preferi[ram] transferir grande parte das metáforas criadas por Machado para 

as imagens – em vez de inseri-las nas legendas” (ROSA; JAF, 2012, p. 84). Caso 

fosse considerada a ideia de que, quanto mais próxima, em todos os aspectos, ao 

hipotexto clássico, maior credibilidade teria a adaptação, tal preferência poderia 

servir de justificativa para avaliar a quadrinização de Dom Casmurro como melhor 

elaborada se comparada à de O cortiço. Contudo, não é isso o que faz desta obra 

de Jaf e Rosa um exemplo de adaptação esteticamente bem resolvida e, 

consequentemente, adequada para a formação de leitores de segundo nível das 

linguagens literária e quadrinizada: é a sua opção por “explorar as possibilidades do 

gênero dos quadrinhos” que a faz. Como se verá, os adaptadores, por meio de tais 

possibilidades, não só traduziram, visualmente, algumas metáforas presentes no 

texto de Machado, como também criaram metáforas imagéticas a partir de trechos 

do hipotexto cuja elaboração original prescindiu do uso de qualquer recurso da 

linguagem figurada.  

Vejamos, pois, a partir de uma análise mais detalhada e das considerações 

de alguns estudos críticos da Teoria da Literatura, como os adaptadores 

transpuseram algumas das metáforas do clássico Dom Casmurro para a linguagem 

dos quadrinhos, bem como criaram outras a partir de trechos específicos, lembrando 

sempre que, subjacente ao arranjo estrutural de qualquer texto, há um discurso. De 

acordo com Sergio Paulo Rouanet, em seu ensaio “Dom Casmurro alegorista”, “é 

sob o signo da dúvida que o livro deve ser lido” (ROUANET, 2008, p. 134), já que o 

depoimento de Bento “é sempre tendencioso, quer quando acusa, quer quando 

exonera. Sua preocupação não é expor a verdade, mas convencer o leitor seja da 

culpa de Capitu, [...] seja da eventual inocência da mulher” (ROUANET, 2008, p. 
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134). Como se sabe, em Dom Casmurro, Bento Santiago é um senhor de certa 

idade que resolve escrever um livro de memórias no qual, mais do que 

simplesmente relatar sua relação amorosa com Capitu ao longo de sua vida, trata da 

dúvida, que ainda o consome, sobre se a esposa, já falecida, o havia traído com 

Escobar, seu melhor amigo, também falecido. Devido a essa incerteza 

persistentemente duradoura, o livro de Machado de Assis poderia ser intensamente 

marcado pela emotividade e, de certa forma, o é. Só que, conforme apontou o crítico 

Medeiros e Albuquerque na sua “Crônica literária”105, como “quem tem a palavra é 

um homem que chegou ao ceticismo absoluto” (SANTOS, 2003, p. 231-232), “até a 

menor figura de retórica, que lhe pareça trair uma certa sensibilidade, ele a corrige 

com um reparo, uma ironia” (SANTOS, 2003, p. 231); assim sendo, “a nota 

levemente irônica quebra um pouco o enternecimento do leitor” (SANTOS, 2003, p. 

231). Em outras palavras, no romance, Bento tenta esconder, por meio de 

digressões irônicas, todo seu sofrimento por não saber se Capitu o traíra com 

Escobar, o que acaba por disfarçar a emotividade de suas declarações. 

Na adaptação quadrinizada de Jaf e Rosa, a dúvida de Bento é mantida do 

início ao fim da narrativa. Para ficarmos, por ora, em apenas um exemplo, o rosto de 

Ezequiel, filho cuja paternidade é questionada por Bento, nunca aparece:  

 

                                                           
105 Assinado por Medeiros e Albuquerque sob o pseudônimo J. dos Santos, esse texto foi publicado 
em março de 1900, no jornal carioca A Notícia. 
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           (ROSA; JAF, 2012, p. 54-55)
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A razão dessa escolha por não revelar o rosto do garoto é igualmente 

encontrada no “bônus” da adaptação:  

  

Outro desafio enfrentado pelos autores foi evitar que os leitores 
comparassem Ezequiel com Escobar, pois mesmo que Bento veja 
semelhança entre eles, essa questão não poderia ser explícita nas imagens. 
O leitor não poderia ter acesso à verdade absoluta; por isso, ilustrar o 
garoto igual ou diferente de Escobar seria determinante. A solução 
encontrada foi representar o menino sempre de costas, ou com uma 
angulação de cena que não permitisse a visualização do seu rosto (ROSA; 
JAF, 2012, p. 87). 

 

Nas vinhetas selecionadas, a incerteza de Bento, ainda incipiente, não se 

atém apenas ao passado: como podemos perceber pela terceira vinheta da primeira 

página, ele aparece, no presente, relembrando fatos e escrevendo seu livro de 

memórias estando com suas feições alteradas pela angústia de saber que sua 

desconfiança sobre a paternidade de Ezequiel jamais seria confirmada. Seria o 

garoto seu filho ou filho de Escobar? Essa sua dúvida, que se adensa ao longo da 

narrativa, é representada na segunda página da adaptação, quando vemos que, por 

um lado, Bento insinua que Ezequiel pode ser filho de Capitu com seu amigo, uma 

vez que ele imita o jeito das pessoas, inclusive o de Escobar; por outro, o próprio 

Bento afirma que “nada diminuía [seu] amor por Capitu... – nem [seus] ciúmes”, 

tanto que chegou “a ter ciúmes de tudo e de todos”. Portanto, nem ele mesmo – nem 

o leitor – sabe se sua desconfiança é fruto de fatos ou de conjecturas provocadas 

pelos ciúmes. Quanto ao leitor, importa ressaltar que há uma pequena diferença 

entre a adaptação e o romance, uma vez que, enquanto neste, Bento compartilha 

com o leitor, diretamente, mas sempre de modo sutil, todas as suas incertezas e 

angústias, naquela, ele o faz de modo indireto, visto o leitor não estar inscrito no 

texto: 

 

[...] é natural que me perguntes se, sendo antes tão cioso dela, não 
continuei a sê-lo apesar do filho e dos anos. Sim, senhor, continuei. 
Continuei a tal ponto que o menor gesto me afligia, a mais ínfima palavra, 
uma insistência qualquer; muita vez só a indiferença bastava. Cheguei a ter 
ciúmes de tudo e de todos. Um vizinho, um par de valsa, qualquer homem, 
moço ou maduro, me enchia de terror ou desconfiança. É certo que Capitu 
gostava de ser vista, e o meio mais próprio a tal fim (disse-me uma senhora, 
um dia) é ver também, e não há ver sem mostrar que se vê.  
A senhora que me disse isto cuido que gostou de mim, e foi naturalmente 
por não achar da minha parte correspondência aos seus afetos que me 
explicou daquela maneira os seus olhos teimosos. Outros olhos me 
procuravam também, não muitos, e não digo nada sobre eles, tendo aliás 
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confessado a princípio as minhas aventuras vindouras, mas eram ainda 
vindouras. Naquele tempo, por mais mulheres bonitas que achasse, 
nenhuma receberia a mínima parte do amor que tinha a Capitu. A minha 
própria mãe não queria mais que metade. Capitu era tudo e mais que tudo; 
não vivia nem trabalhava que não fosse pensando nela. Ao teatro íamos 
juntos; só me lembra que fosse duas vezes sem ela, um benefício de ator, e 
uma estreia de ópera, a que ela não foi por ter adoecido, mas quis por força 
que eu fosse. Era tarde para mandar o camarote a Escobar; saí, mas voltei 
no fim do primeiro ato. Encontrei Escobar à porta do corredor (ASSIS, 2008, 
p. 311-312, grifos nossos). 

 
 

Neste excerto, o qual também aparece após a cena das imitações de 

Ezequiel, Bento dirige-se explicitamente ao leitor para deixá-lo a par dos seus 

ciúmes, mas insinuando-lhe, em seguida, que Capitu dava motivos para ele ser 

assim. Tal insinuação é feita entre uma digressão e a retomada da dinâmica da 

narrativa: primeiramente, Bento diz ao leitor, com base nos argumentos e nos atos 

de uma senhora que nele pousou “seus olhos teimosos”, sem, contudo, ser por ele 

correspondida, que Capitu “gostava de ser vista”; ele também lhe diz que todas suas 

“aventuras” amorosas foram “vindouras”, portanto ocorridas após o fim de seu 

casamento com a esposa, já que, antes disso, “Capitu era tudo e mais que tudo”; só 

depois de todas essas reflexões é que Bento retoma a narração para relatar que, em 

uma certa noite, devido a uma indisposição de Capitu, ele a havia deixado em casa 

para ir ao teatro e, ao voltar do espetáculo, acabara por encontrar Escobar “à porta 

do corredor”. Como se vê, a digressão de Bento, dirigida explicitamente ao leitor, é 

feita para convencê-lo de que, a despeito de suas dúvidas, Ezequiel é filho de Capitu 

com Escobar. Já na adaptação, a digressão é completamente eliminada para que se 

passe, diretamente, da cena de ciúmes de Bento para a de Escobar saindo de sua 

casa: 
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     (ROSA; JAF, 2012, p. 56) 
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Como, conforme apontado, o leitor é apenas pressuposto na adaptação e 

como, no trecho em questão, a digressão é totalmente eliminada, o propósito de 

Bento em incriminar Capitu aos olhos do leitor é atenuado para que suas incertezas 

e o sofrimento delas decorrente ganhem relevância. E para que o leitor da 

quadrinização partilhe dessa angústia, Jaf e Rosa instigam-no a uma comparação 

improdutiva entre o menino e Escobar, na medida em que o rosto de Ezequiel jamais 

pode ser visualizado. Vale ressaltar que, na narrativa quadrinizada, a presença cada 

vez mais marcante da dor dilacerante provocada pela dúvida em detrimento da 

culpabilização decorre justamente da quase que completa ausência das digressões 

irônicas de Bento, tão presentes e marcantes no hipotexto clássico. O resultado 

disso é que o Bento da versão quadrinizada, diferentemente do Bento machadiano, 

é um velho que se revela consumido pela tortura da incerteza, mas sem ser tomado 

pelo sentimento de raiva. O crítico José Veríssimo, em crítica intitulada “Um irmão de 

Brás Cubas”106, afirma que, no romance, Bento descreve Capitu “[...] com amor e 

com ódio, o que pode torná-lo suspeito. Ele procura cuidadosamente esconder estes 

sentimentos, sem talvez consegui-lo de todo. Ao cabo das suas memórias sente-se-

lhe uma emoção, que ele empenha em refugar. E só” (VERÍSSIMO, 2003, p. 229). 

Se Machado de Assis delineia, em Dom Casmurro, um protagonista que, mesmo 

após a morte da esposa, ainda nutre por ela um misto contraditório de amor e ódio – 

atenuado e disfarçado, contudo, por suas constantes ironias e digressões ao longo 

do relato –, Jaf e Rosa traçam-no, em sua adaptação, como alguém emotivo e 

melancólico, que, apesar de todas as dúvidas que ainda lhe pairam sobre a alma, 

sofre mais por amor do que por raiva. Esse sentimento pode ser inferido, inclusive, 

na transposição das famosas cenas dos olhos de ressaca de Capitu, do penteado e 

do beijo: 

 

  

                                                           
106

 Assinado por José Veríssimo, esse texto foi publicado em março de 1900, no jornal carioca Jornal 
do Commercio. 



208 

 

 
      (ROSA; JAF, 2012, p. 19) 
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Ao relembrar o momento em que vai à casa de Capitu fazer-lhe uma visita, 

Bento pede-lhe para deixar ver seus olhos porque queria se certificar se, de fato, o 

olhar da até então amiga era “de cigana oblíqua e dissimulada”, como o havia 

definido o agregado José Dias. E, o que antes era para ser mera constatação, 

acabou por se transformar em um misto de deleite e perplexidade, misto que não 

apenas o desconcertou no passado, como ainda o desconcerta no presente, o que é 

corroborado pela vinheta onde Bento parece parar de escrever para visualizar, no 

céu, o olhar de Capitu, bem como pelas frases interrogativas que acompanham as 

cenas de seus olhos ao final da página. Tais frases – “O que eram os olhos de 

Capitu?” e “O que eles foram? O que me fizeram?” – demonstram que Bento não 

conseguiu, na ocasião, encontrar uma resposta para sua “cisma”, permanecendo 

com ela e sendo por ela perturbado no presente. O grau de sua perplexidade é 

tamanha, que ele tenta concretizar, por meio de metáforas, o que poderia vir a ser 

os olhos de Capitu: são “olhos de ressaca”, ou melhor, olhos parecidos com a 

impetuosidade do quebrar das ondas do mar, o que é representado, visualmente, 

pela imagem, quadrinizada em plano de detalhe e fora dos contornos da vinheta, de 

um dos olhos de Capitu, em cuja pupila se veem, refletidas, as vagas do mar. E sua 

perplexidade vai se misturando a uma espécie de deleite, que ele vivenciou e 

continua vivenciando: 
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            (ROSA; JAF, 2012, p. 20-21)



211 

 

As páginas em questão, que funcionam como metaquadrinhos, ressaltam 

para o leitor a confusão de sentimentos vivenciada por Bento: se, por um lado, o 

“não sei que fluido misterioso e energético” dos olhos de Capitu o tragaram, na 

ocasião, a ponto de quase fazê-lo afogar-se no prazer do desconhecido, por outro, o 

ato de pentear os cabelos da amiga, a princípio, um subterfúgio encontrado por 

Bento para recobrar seu juízo, fizeram-no novamente perder-se naquele mar de 

delícias. Esse embate entre o ir e vir de Bentinho da razão à emoção e vice-versa 

advém do modo como Jaf e Rosa souberam utilizar os recursos dos quadrinhos para 

valorizar tanto a carpintaria textual do hipotexto clássico, quanto a arquitetura verbo-

visual da adaptação por eles elaborada. Assim, se, por um lado, eles retomaram do 

texto machadiano a metáfora dos olhos de ressaca, traduzindo-na, imageticamente, 

na quadrinização, por outro, eles criaram uma metáfora imagética para o ato de 

Bento de pentear os cabelos de Capitu. Em outras palavras, se, no hipotexto, Bento 

afirma que, “para não ser arrastado” pelos “olhos de ressaca” da amiga, agarrou-se 

“às outras partes vizinhas, às orelhas, aos braços, aos cabelos espalhados pelos 

ombros” (ASSIS, 2008, p. 159), na adaptação, ele aparece subindo o rosto de 

Capitu, o qual aparece representado pela imagem de uma espécie de penhasco. 

Quanto à cena do penteado e do beijo, que, no texto de Machado, é representado 

por digressões e sem o uso de nenhum recurso da linguagem figurada, na 

adaptação, aparece reconfigurada, visualmente, pela metáfora, tanto que Bento 

aparece sendo afagado pelas tranças de Capitu e montado em um pente, 

cavalgando pelo espaço e tendo, por companhia, a figura de quando era garoto. 

Outra forma de que Jaf e Rosa se valeram para valorizar tanto a estética do 

hipotexto quanto a da adaptação concerne ao uso concomitante dos espaços 

ilimitados expressos pela ausência de vinhetas (EISNER, 2001, p. 45) e dos limites 

impostos por seus contornos. Esses recursos não só enfatizam a confusão de 

sentimentos vivenciada por Bento, como, também, podem fazer com que o leitor 

adentre nesse turbilhão de emoções contra o qual o protagonista parece lutar 

inutilmente. Segundo afirmamos anteriormente, uma das razões que faz com que a 

quadrinização de Dom Casmurro seja, por vezes, um pouco mais lenta que a de O 

cortiço diz respeito ao uso mais sistemático tanto de páginas que funcionam como 

metaquadrinhos, como o arranjo das cenas fora das vinhetas. É o que podemos 

inferir das colocações feitas por Antonio Luiz Cagnin sobre as “diferentes formas de 

leitura” dos quadrinhos, mesmo que ele não tenha feito uma diferenciação 



212 

 

sistematizada entre a leitura das imagens processada nos metaquadrinhos e a da 

processada no exterior das vinhetas: 

 

1. A imagem é vista no seu todo e assim ela nos transmite as suas diversas 
partes, buscando aquela dominante que é o núcleo do todo e a que 
congrega o maior número de semas ou mesmo o sema nuclear narrativo. A 
leitura pode ser global, ou seguir várias direções e sentidos (circular, 
transversal, para a direita, para a esquerda, etc.) [...] 
2. A leitura do texto obedece a ordem dos balões e das legendas, o que vai 
limitar a liberdade de leitura da imagem [...]. Esta ordem de leitura é também 
informante da ordem cronológica do ato de fala e do diálogo e, portanto, do 
próprio tempo narrativo [...] 
3. Os quadrinhos são lidos horizontalmente da esquerda para a direita, 
imitando a ordem natural da sequência linear do sintagma linguístico. (As 
HQ japonesas obedecem o mesmo critério da sua língua: a leitura é feita da 
direita para a esquerda) [...] (CAGNIN, s/d, p. 52-53, grifos nossos). 

 

A configuração das duas últimas páginas analisadas da versão quadrinizada, 

já devidamente detalhada por nós, evidencia que o leitor demora mais a processar o 

sentido de suas imagens, pois, como a leitura do texto não obedece a uma ordem 

mais convencional – a de uma vinheta seguida da outra, da esquerda para a direita 

–, nossos olhos possuem maior liberdade para seguir outras direções e sentido. E é 

essa orientação menos direcionada de leitura que, justamente, faz o leitor vivenciar, 

junto com Bento, o misto de prazer e perplexidade suscitado pelos mistérios de 

Capitu. Essa mistura entre sentimentos tão díspares também se encontra no 

hipotexto machadiano, só que com o deleite sendo disfarçado pelas digressões 

irônicas: 

          
– [...] Deixe ver os olhos, Capitu. 
Tinha-me lembrado a definição que José Dias dera deles, “olhos de cigana 
oblíqua e dissimulada” [...]. Capitu deixou-se fitar e examinar [...]; eu nada 
achei extraordinário; a cor e a doçura eram minhas conhecidas. A demora 
da contemplação creio que lhe deu outra ideia do meu intento; imaginou que 
era um pretexto para mirá-los mais de perto, com os meus olhos longos, 
constantes, enfiados neles, e a isto atribuo que entrassem a ficar crescidos, 
crescidos e sombrios, com tal expressão que...  
Retórica dos namorados, dá-me uma comparação exata e poética para 
dizer o que foram aqueles olhos de Capitu. [...] Olhos de ressaca? Vá, de 
ressaca. [...] Traziam não sei que fluido misterioso e enérgico, uma força 
que arrastava para dentro, como a vaga que se retira da praia, nos dias de 
ressaca. Para não ser arrastado, agarrei-me às outras partes vizinhas, às 
orelhas, aos braços, aos cabelos espalhados pelos ombros; mas tão 
depressa buscava as pupilas, a onda que saía delas vinha crescendo, cava 
e escura, ameaçando envolver-me, puxar-me e tragar-me. Quantos minutos 
gastamos naquele jogo? Só os relógios do céu terão marcado esse tempo 
infinito e breve. A eternidade tem as suas pêndulas; nem por não acabar 
nunca deixa de querer saber a duração das felicidades e dos suplícios. Há 
de dobrar o gozo aos bem-aventurados do céu conhecer a soma dos 
tormentos que já terão padecido no inferno os seus inimigos; assim também 
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a quantidade das delícias que terão gozado no céu os seus desafetos 
aumentará as dores aos condenados do inferno. Este outro suplício 
escapou ao divino Dante; mas eu não estou aqui para emendar poetas. 
Estou para contar que, ao cabo de um tempo não marcado, agarrei-me 
definitivamente aos cabelos de Capitu, mas então com as mãos, e disse-
lhe, – para dizer alguma cousa, – que era capaz de os pentear, se quisesse. 
– Você?  
– Eu mesmo.  
– Vai embaraçar-me o cabelo todo, isso, sim.  
– Se embaraçar, você desembaraça depois.  
– Vamos ver (ASSIS, 2008, p. 158-160). 

 

Bento começa a relatar o que lhe ocorreu tentando manter-se distante das 

emoções outrora vivenciadas, tanto que, ao justificar o porquê do pedido feito à 

Capitu, ele ressalta não ter achado nada “extraordinário” nos olhos da amiga, uma 

vez que “a cor e a doçura” eram suas “conhecidas”. Todavia, essa tentativa de não 

relembrar a perplexidade e o deleite por ele experienciados naquela ocasião cai por 

terra quando, traído por suas conjecturas racionais – a de que Capitu deixou ser 

encarada por talvez querer descobrir a razão daquele pedido inusitado –, Bento 

lembra dos olhos da amiga ficando “crescidos” e “sombrios”. E é a lembrança dessa 

imagem que desperta suas emoções, fazendo-o valer-se da metáfora da ressaca do 

mar para descrever a força ao mesmo tempo assustadora e prazerosa do olhar de 

Capitu. Mas Bento tenta refreá-las quando emenda, logo após seu discurso 

metafórico, uma digressão irônica e também metafórica, na qual explica que a 

eternidade de uma situação não perpetua apenas as “felicidades”, mas igualmente 

os “suplícios”, os quais, por erro do poeta Dante Alighieri, não fizeram parte dos 

nove círculos infernais de A divina comédia. Assim, com tal digressão, Bento insinua 

que a infinita e breve eternidade daquele seu momento de felicidade lhe trouxe 

suplícios futuros. Seguindo sua jornada pretensiosamente racional, ele passa a 

relatar o instante em que, “para dizer alguma cousa”, pediu à amiga que o deixasse 

pentear seus cabelos: 

 

[...] “Vamos ver o grande cabeleireiro”, disse-me rindo. Continuei a alisar os 
cabelos, com muito cuidado, e dividi-os em duas porções iguais, para 
compor as duas tranças. Não as fiz logo, nem assim depressa, como podem 
supor os cabeleireiros de ofício, mas devagar, devagarinho, saboreando 
pelo tato aqueles fios grossos, que eram parte dela. O trabalho era 
atrapalhado, às vezes por desazo, outras de propósito para desfazer o feito 
e refazê-lo. Os dedos roçavam na nuca da pequena ou nas espáduas 
vestidas de chita, e a sensação era um deleite. Mas, enfim, os cabelos iam 
acabando, por mais que eu os quisesse intermináveis. Não pedi ao céu que 
eles fossem tão longos como os da Aurora [...]; mas, desejei penteá-los por 
todos os séculos dos séculos, tecer duas tranças que pudessem envolver o 
infinito por um número inominável de vezes. Se isto vos parecer enfático, 
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desgraçado leitor, é que nunca penteastes uma pequena, nunca pusestes 
as mãos adolescentes na jovem cabeça de uma ninfa... Uma ninfa! Todo eu 
estou mitológico. Ainda há pouco, falando dos seus olhos de ressaca, 
cheguei a escrever Tétis; risquei Tétis, risquemos ninfa; digamos somente 
uma criatura amada, palavra que envolve todas as potências cristãs e 
pagãs. Enfim, acabei as duas tranças [...], retoquei a obra alargando aqui, 
achatando ali, até que exclamei:  
– Pronto!  
– Estará bom?  
– Veja no espelho.  
Em vez de ir ao espelho, que pensais que fez Capitu? Não vos esqueçais 
que estava sentada, de costas para mim. Capitu derreou a cabeça, a tal 
ponto que me foi preciso acudir com as mãos e ampará-la; o espaldar da 
cadeira era baixo. Inclinei-me depois sobre ela, rosto a rosto, mas trocados,  
os olhos de uma na linha da boca do outro. Pedi-lhe que levantasse a 
cabeça, podia ficar tonta, machucar o pescoço. [...] 
[...] 
Não quis, não levantou a cabeça, e ficamos assim a olhar um para o outro, 
até que ela abrochou os lábios, eu desci os meus, e...  
Grande foi a sensação do beijo; Capitu ergueu-se, rápida, eu recuei até a 
parede com uma espécie de vertigem, sem fala, os olhos escuros. Quando 
eles me clarearam, vi que Capitu tinha os seus no chão. Não me atrevi a 
dizer nada; ainda que quisesse, faltava-me língua. Preso, atordoado, não 
achava gesto nem ímpeto que me descolasse da parede e me atirasse a ela 
com mil palavras cálidas e mimosas... (ASSIS, 2008, p. 160-162).  

 

Nesse trecho, a oscilação de Bento entre o sentimentalismo e o juízo decorre 

a partir do instante em que a descrição detalhada do penteado que ele empreendera 

é interrompida para ceder espaço a uma pequena digressão irônica sobre como é 

pentear os cabelos de uma bela mulher. Na descrição, nota-se que o deleite por ele 

experimentado ainda ressoa em sua alma senil, tanto que ele lembra, 

detalhadamente, como realizou o penteado: foi feito “devagarinho, saboreando pelo 

tato aqueles fios grossos, que eram parte dela”; “os dedos roçavam na nuca da 

pequena ou nas espáduas vestidas de chita”; “os cabelos iam acabando, por mais 

que eu os quisesse intermináveis [...]; mas, desejei penteá-los por todos os séculos 

dos séculos, tecer duas tranças que pudessem envolver o infinito por um número 

inominável de vezes”. Ciente de que estava deixando-se levar, uma vez mais, pelas 

emoções, primeiramente Bento repara seu saudosismo dizendo ao leitor que este, 

por nunca ter colocado as mãos na cabeça de uma adolescente tão bela como uma 

ninfa, jamais entenderia seu alto grau de maravilhamento ao pentear os cabelos de 

Capitu; em seguida, ao perceber que comparara a amiga a uma ninfa, Bento 

disfarça seu amor ao fazer troça do seu discurso “enfático”: em vez de “ninfa” e 

“Tétis”, bastava designar Capitu somente pela expressão “criatura amada”, que já 

era possível ao leitor saber o prazer que era alisar os cabelos de uma bela jovem. 

No entanto, toda essa tentativa em atenuar sua ternura novamente torna-se vã, pois, 
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ao retomar seu relato após o referido comentário jocoso, Bento descreve o mar 

revolto de sentimentos em que foi atirado ao beijar Capitu: “eu recuei até a parede 

com uma espécie de vertigem, sem fala, os olhos escuros”; “Não me atrevi a dizer 

nada; ainda que quisesse, faltava-me língua”; “Preso, atordoado, não achava gesto 

nem ímpeto que me descolasse da parede e me atirasse a ela com mil palavras 

cálidas e mimosas”. 

Comparando esse excerto do romance às páginas da adaptação 

anteriormente analisadas, percebe-se que, nestas, as digressões irônicas foram 

totalmente excluídas para que somente a metáfora dos olhos de ressaca e a 

descrição do penteado e do beijo fossem quadrinizadas, o que reforça a tese de que 

a intenção de Jaf e Rosa foi traçar a emotividade e a melancolia de um senhor que, 

acossado pelo suposto – e apenas suposto – adultério de Capitu, empenha-se muito 

mais em falar de uma eterna angústia do que em culpar sua esposa pelo seu 

sofrimento. E conforme a narrativa vai se desenrolando nas páginas seguintes da 

versão quadrinizada, mais a angústia e o sofrimento de Bento vão aumentando: 
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     (ROSA; JAF, 2012, p. 66-67)
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Mesmo que, nestas páginas, a carga dramática da tentativa de suicídio de 

Bento decorra da interação entre os elementos verbal e imagético, é este que se 

sobressai em relação àquele. Essa ocorrência se dá porque, muito provavelmente, o 

leitor que acompanhe a narrativa desde o início conseguirá depreender, sem a 

necessidade de grande parte das frases, que Bento tencionava envenenar-se, mas 

que, no momento de executar o planejado, acabou oferecendo o veneno a Ezequiel. 

Essa nossa afirmação se justifica na observação de que a passagem entre as cenas 

analisadas, tantos das que estão fora das vinhetas como das que estão dentro, 

ocorre mediante o que Scott McCloud denomina de transição tema-pra-tema, cujas 

mudanças de uma cena à outra são orientadas por uma mesma ideia (McCLOUD, 

2005, p. 71). No entanto, é preciso ressaltar que algumas dessas frases têm 

importância fundamental na produção de sentidos desse trecho narrativo 

quadrinizado: as três frases “Um bilhete para Capitu. Breve. Falar só de Escobar e 

da necessidade de morrer”, “Sete horas da manhã” e “Hora de acabar comigo”, por 

serem curtas e por acompanharem, respectivamente, as cenas de Bento escrevendo 

o bilhete de despedida, recebendo do mordomo o café e despejando o veneno na 

xícara, são essenciais para o ritmo da narração tornar-se um pouco mais lento, 

provocando, assim, maior suspense e expectativa no leitor quanto ao desfecho da 

decisão de Bento em abreviar sua vida. Aliás, a organização de todos esses 

recursos nas páginas em questão contribui também para que o leitor perceba o 

quanto Bento estava se consumindo – e continuava a se consumir, já que, em uma 

das vinhetas, ele aparece, devido às lembranças, arquejando-se sobre o espaldar da 

cadeira – por causa de algo que poderia não ser mais do que uma conjectura (e 

também devido a um outro motivo, como se verá mais adiante).  

Outros expedientes estruturantes responsáveis, nestas páginas, pela 

proeminência do suplício de Bento são: a) o tom mais escurecido das cores se 

comparadas ao tom das que são usadas em todas as páginas precedentes da 

adaptação; b) as feições de Bento, cujos olhos aparecem mais arregalados e cuja 

face também está mais escurecida; d) o posicionamento de algumas cenas fora dos 

limites das vinhetas; e) a metáfora imagética da morte. Quanto a esse último 

recurso, a tal “ideia” que entrou, “numa sexta-feira à noite”, no “quarto” de Bento, 

“batendo asas” e acompanhando-o insistentemente no dia seguinte é visualmente 

representada por um pássaro negro que aparece no quarto de Bento, bem como 
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pousado em seus ombros e no momento em que ele vai à farmácia comprar o 

veneno. 

No romance, o leitor também consegue perceber que Bento padece diante da 

insistente dúvida, tanto que, para transmitir ao leitor a dimensão de seu 

esgotamento, ele passa a narrar, lenta e detalhadamente, o plano que o levaria ao 

suicídio. Após começar dizendo que a ideia da morte “abriu as asas” em uma sexta-

feira (ASSIS, 2008, p. 343-344), Bento continua o relato afirmando que “a ideia saiu 

finalmente do cérebro” (ASSIS, 2008, p. 345): 

 

[...] Era noite, e não pude dormir, por mais que a sacudisse de mim. 
Também nenhuma noite me passou tão curta. Amanheceu, quando cuidava 
não ser mais que uma ou duas horas. Saí, supondo deixar a ideia em casa; 
ela veio comigo. Cá fora tinha a mesma cor escura, as mesmas asas 
trépidas, e posto avoasse com elas, era como se fosse fixa; eu a levava na 
retina, não que me encobrisse as cousas externas, mas via-as através dela, 
com a cor mais pálida que de costume, e sem se demorarem nada.  
Não me lembra bem o resto do dia. Sei que escrevi algumas cartas, comprei 
uma substância, que não digo, para não despertar o desejo de prová-la. A 
farmácia faliu, é verdade; o dono fez-se banqueiro, e o banco prospera. [...] 
(ASSIS, 2008, p. 345). 

 

Neste trecho, a metáfora das asas escuras já prenuncia a dor dilacerante de 

Bento, pois elas, como representantes da ideia da morte que assaltara sua mente, 

ademais de acompanharem-no onde fosse, estavam fazendo com que ele 

enxergasse “as coisas externas [...] com a cor mais pálida que de costume”. O ápice 

da dimensão dessa tortura ocorre quando Bento revela ter comprado o veneno para 

dar cabo de sua vida, mas nega-se a dizer o nome da substância, “para não 

despertar o desejo de prová-la”, afirmação esta seguida de uma fina ironia: para seu 

azar, a farmácia onde outrora comprara o veneno faliu, impossibilitando-o de acabar 

com sua vida depois de tantos anos; já o dono do estabelecimento, por sorte, lucrou 

com sua própria derrocada. Proferida com uma dose de amargura, essa ironia 

também sugestiona, de certa forma, sua raiva, ainda que comedida, por estar vivo e 

experimentando o fel disseminado pela irresolução de uma dúvida tão antiga.  

Esse tom amargo segue guiando Bento em seu relato sobre toda a jornada 

que empreendera no dia que antecedeu o que seria a execução de seu plano. 

Primeiro, ele foi ao teatro ver Otelo, peça de Shakespeare cuja história central é a do 

general mouro que mata sua esposa Desdêmona ao ter sido incitado por uma trama 

de mentiras inventada por Iago, seu sub-oficial. Ao final do espetáculo, quando já 

estava vagando pelas ruas, Bento compara Capitu à Desdêmona:  
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– E era inocente, vinha eu dizendo rua abaixo: – que faria o público, se ela 
deveras fosse culpada, tão culpada como Capitu? E que morte lhe daria o 
mouro? Um travesseiro não bastaria; era preciso sangue e fogo, um fogo 
intenso e vasto, que a consumisse de todo, e a reduzisse a pó, e o pó seria 
lançado ao vento, como eterna extinção...   
Vaguei pelas ruas o resto da noite. Ceei, é verdade, um quase nada, mas o 
bastante para ir até à manhã. Vi as últimas horas da noite e as primeiras do 
dia, vi os derradeiros passeadores e os primeiros varredores, as primeiras 
carroças, os primeiros ruídos, os primeiros albores, um dia que vinha depois 
do outro e me veria ir para nunca mais voltar. As ruas que eu andava como 
que me fugiam por si mesmas. Não tornaria a contemplar o mar da Glória, 
nem a serra dos Órgãos, nem a Fortaleza de Santa-Cruz e as outras. A 
gente que passava não era tanta, como nos dias comuns da semana, mas 
era já numerosa e ia a algum trabalho, que repetiria depois; eu é que não 
repetiria mais nada.  
Cheguei a casa, abri a porta devagarinho, subi pé ante pé, e meti-me no 
gabinete; iam dar seis horas. Tirei o veneno do bolso, fiquei em mangas de 
camisa, e escrevi ainda uma carta, a última, dirigida a Capitu. Nenhuma das 
outras era para ela; senti necessidade de lhe dizer uma palavra em que lhe 
ficasse o remorso da minha morte. Escrevi dous textos. O primeiro queimei-
o por ser longo e difuso. O segundo continha só o necessário, claro e breve. 
Não lhe lembrava o nosso passado, nem as lutas havidas, nem alegria 
alguma; falava-lhe só de Escobar e da necessidade de morrer (ASSIS, 
2008, p. 346-348). 

  

Se Desdêmona era inocente, Capitu não era; isso, claro, na visão de Bento, 

que imagina como o mouro a mataria, se a tivesse por esposa: a “sangue” e “fogo”, 

ele a reduziria a pó para, em seguida, jogá-la ao vento e extingui-la eternamente. Só 

que se, por um lado, Bento imagina Otelo realizando a execução, por outro, é ele 

próprio que gostaria de matar Capitu, pois seria sua a oportunidade de lançar ao 

vento todo o sofrimento causado pela dúvida da traição. Essa raiva dissimulada é 

seguida por um tom melancólico da descrição que ele empreende sobre o que via, 

ao caminhar durante a última madrugada de sua vida: “um dia que vinha depois do 

outro e me veria ir para nunca mais voltar”; “Não tornaria a contemplar o mar da 

Glória, nem a serra dos Órgãos [...]”; “A gente que passava não era tanta [...], mas 

era já numerosa e ia a algum trabalho, que repetiria depois; eu é que não repetiria 

mais nada”. E, por fim, o desfecho desse tom melancólico se dá quando ele culpa 

Capitu por sua angústia, já que, na ocasião, ele pontua ter tido a necessidade de 

fazer com que ela sentisse “remorso” por sua morte.  

Mas eis que, durante a continuação de seu relato, Bento ainda tenta 

sobreviver à angústia e à raiva, voltando a valer-se da ironia: 

 

O meu plano foi esperar o café, dissolver nele a droga e ingeri-la. Até lá, [...] 
lembrou-me que Catão, antes de se matar, leu e releu um livro de Platão. 
Não tinha Platão comigo; mas um tomo truncado de Plutarco, em que era 
narrada a vida do célebre romano; bastou-me a ocupar aquele pouco 
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tempo, e, para em tudo imitá-lo, estirei-me no canapé. Nem era só imitá-lo 
nisso; tinha necessidade de incutir em mim a coragem dele, assim como ele 
precisara dos sentimentos do filósofo para intrepidamente morrer. Um dos 
males da ignorância é não ter este remédio à última hora. Há muita gente 
que se mata sem ele, e nobremente expira; mas estou que muita mais 
gente poria termo aos seus dias, se pudesse achar essa espécie de cocaína 
moral dos bons livros. Entretanto, querendo fugir a qualquer suspeita de 
imitação, lembra-me bem que, para não ser encontrado ao pé de mim o livro 
de Plutarco, nem ser dada a notícia nas gazetas com a cor das calças que 
eu então vestia, assentei de pô-lo novamente no seu lugar, antes de beber 
o veneno.  
O copeiro trouxe o café. Ergui-me, guardei o livro, e fui para a mesa onde 
ficara a xícara. Já a casa estava em rumores; era tempo de acabar comigo. 
A mão tremeu-me ao abrir o papel em que trazia a droga embrulhada. Ainda 
assim tive ânimo de despejar a substância na xícara, e comecei a mexer o 
café, os olhos vagos, a memória em Desdêmona inocente; o espetáculo da 
véspera vinha intrometer-se na realidade da manhã. Mas a fotografia de 
Escobar deu-me o ânimo que me ia faltando; lá estava ele, com a mão nas 
costas da cadeira, a olhar ao longe...  
– Acabemos com isto, pensei.  
Quando ia beber, cogitei se não seria melhor esperar que Capitu e o filho 
saíssem para a missa; beberia depois; era melhor. Assim disposto, entrei a 
passear no gabinete. Ouvi a voz de Ezequiel no corredor, vi-o entrar e 
correr a mim bradando:  
– Papai, papai! [...] (ASSIS, 2008, p. 350-351). 

 

Se, como afirma Bento, “o espetáculo da véspera vinha intrometer-se na 

realidade da manhã” em que pretendia suicidar-se, e se sua memória estava “em 

Desdêmona inocente”, podemos, então, deduzir, que ele não estava seguro acerca 

da traição de Capitu e Escobar. A incerteza era tamanha, que sua “mão tremeu [...] 

ao abrir o papel em que trazia a droga embrulhada”. Ocorre que, em vez de aceitar e 

confirmar sua incerteza, Bento relata que a falta de coragem em concretizar seu 

projeto não foi devida à dor dilacerante gerada pela dúvida, mas, sim, à certeza da 

traição, suscitada, naquele instante, pela fotografia de Escobar: o medo era, pois, o 

de admitir um possível equívoco seu em relação à conduta da esposa e do amigo. 

Esse medo de transparecer insegurança, aliás, pode ser inferido da digressão 

irônica que Bento anunciara antes do episódio da referida foto: para se livrar do 

suposto medo da morte, Bento parece insinuar que precisava entender que seu 

suicídio significaria libertar-se do sofrimento causado pela traição da esposa e do 

amigo; para tanto, recorreu ao livro de Plutarco, onde se podia ler um episódio 

específico da vida de Catão: o de que ele leu e releu um livro de Platão, a fim de 

nele buscar os “sentimentos” necessários para morrer “intrepidamente”. No entanto, 

como Bento supunha que os “ignorantes”, por não entenderem os livros como um 

“remédio à última hora”, enxergariam, na sua atitude suicida, antes uma mera 

imitação que um ato de nobreza, decidiu que o melhor seria ser encontrado morto 
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sem o que o livro de Plutarco estivesse junto de si; seria mais digno, portanto, 

expirar no silêncio de um sofrimento cuja causa somente ele sabia. Contudo, como 

já sabemos, nem ele mesmo estava seguro sobre a causa exata de suas agruras, e 

admitir isso para si próprio era terrível. Assim, jogar a culpa na ignorância alheia, 

seria um modo de disfarçar a causa de seu verdadeiro medo: o medo que ele sentia 

de morrer por uma traição que, talvez, pudesse ser fruto de seus ciúmes. 

Enfim, o fato é que, mesmo tentando manter a “dignidade”, Bento sente-a, 

uma vez mais, ser estremecida: 

 

Se eu não olhasse para Ezequiel, é provável que não estivesse aqui 
escrevendo este livro, porque o meu primeiro ímpeto foi correr ao café e 
bebê-lo. Cheguei a pegar na xícara, mas o pequeno beijava-me a mão, 
como de costume, e a vista dele, como o gesto, deu-me outro impulso que 
me custa dizer aqui; mas vá lá, diga-se tudo. Chamem-me embora 
assassino; não serei eu que os desdiga ou contradiga; o meu segundo 
impulso foi criminoso. Inclinei-me e perguntei a Ezequiel se já tomara café.  
– Já, papai; vou à missa com mamãe.  
– Toma outra xícara, meia xícara só.  
– E papai?   
– Eu mando vir mais; anda, bebe!  
Ezequiel abriu a boca. Cheguei-lhe a xícara, tão trêmulo que quase a 
entornei, mas disposto a fazê-la cair pela goela abaixo, caso o sabor lhe 
repugnasse, ou a temperatura, porque o café estava frio... Mas não sei que 
senti que me fez recuar. Pus a xícara em cima da mesa, e dei por mim a 
beijar doudamente a cabeça do menino.  
– Papai! papai! exclamava Ezequiel.  
– Não, não, eu não sou teu pai! (ASSIS, 2008, p. 351-352). 

 

Bento sente sua “dignidade” sendo estremecida porque, em primeiro lugar, 

ele admite que, se não tivesse olhado Ezequiel – e, portanto, sentindo alguma 

ternura pelo garoto –, teria sorvido o café. Em segundo lugar, ele admite que seu ato 

foi “criminoso” ao ter induzido seu filho a provar mais uma xícara. E, finalmente, 

porque, mesmo após fazer troça, dizendo, ironicamente, que faria Ezequiel provar o 

café a força, mesmo que este o recusasse devido à amargura de seu sabor ou à sua 

baixa temperatura, Bento pôs-se a “beijar doidamente a cabeça do menino”. 

Portanto, quando afirmara que não sabia o que o fez recuar de sua decisão (“não sei 

que senti que me fez recuar”), Bento sabia, na verdade, o que o fez desistir de matar 

a si e a Ezequiel: o amor que sentia pelo menino e o medo de que suas 

desconfianças não procedessem. Na adaptação, esse medo é, conforme já 

comentado, representado pela vinheta onde Bento aparece se prostrando no 

espaldar da cadeira e por outras duas em que ele aparece se arrependendo de ter 

oferecido o café a Ezequiel, beijando-o, em seguida, afetuosamente: 
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     (ROSA; JAF, 2012, p. 68) 

 

Toda a análise que empreendemos até aqui entre os trechos de Dom 

Casmurro e sua adaptação quadrinizada demonstrou nossa hipótese inicial: a de 

que a dúvida, como eixo discursivo central da narrativa do hipotexto clássico, foi 

mantida quando transposta para a sintaxe dos quadrinhos. No entanto, há uma 

diferença crucial entre ambas as obras quanto ao modo como essa dúvida é 

representada. No texto canônico, o uso das digressões e das ironias por parte de 

Machado de Assis faz de Bento um senhor que passa a registrar suas 

reminiscências, tentando, talvez em vão, convencer a si e a seu leitor de que Capitu 

é culpada pelas agruras com as quais ele se viu obrigado a conviver desde que as 

desconfianças sobre a suposta traição da esposa – ou os seus ciúmes – assaltaram 

sua alma; disso, resulta um homem atordoado, em cujo ser convivem, 

contraditoriamente, o amor e o ódio, a ternura e o deboche. Já na versão 

quadrinizada, a quase total eliminação das digressões e ironias por parte de Ivan Jaf 

e Rodrigo Rosa faz de Bento um homem que decide escrever suas memórias de 

maneira a ressaltar muito mais a tortura gerada pela eterna desconfiança que a 

culpa de Capitu por seu sofrimento, o que faz dele um homem mais abertamente 

emotivo e melancólico, um homem que sofre mais por amor do que por raiva. Essa 

diferença entre os dois narradores-protagonistas pode ser confirmada, se 

compararmos os desfechos do hipotexto de Machado e da adaptação de Jaf e Rosa: 
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           (ROSA; JAF, 2012, p. 77) 
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Considerando o aspecto verbal da organização sintática desta última página 

da adaptação, nota-se, em Bento, a dúvida persistente, insolúvel, expressa por 

questionamentos: “Por que nenhuma dessas me fez esquecer a primeira amada do 

meu coração? Por que não tinham olhos de ressaca?”, “Será que Capitu menina já 

estava dentro da outra, como o fruto dentro da casca?”; questionamentos, aliás, para 

os quais ele não encontra uma resposta: “Eis aí mais um mistério para se juntar aos 

tantos deste mundo”. Contudo, se tanta incerteza carrega, de certo modo, uma dose 

de angústia, a de Bento, neste desfecho, parece transmitir, também, uma certa 

ternura por Capitu, na medida em que ele se lembra dela como “a primeira amada 

do [s]eu coração” e, inclusive, não como a menina dos “olhos de cigana oblíqua e 

dissimulada”, mas, sim, como a dos “olhos de ressaca”, que o assustaram, é certo, 

mas que igualmente o encantaram; além disso, nenhuma outra mulher conseguiu 

fazer com que ele esquecesse essa primeira amada. Mas, se Bento não a 

esqueceu, foi porque ele ainda a ama, porque dela sente raiva ou ambas as coisas? 

Seja lá qual for a resposta, o fato é que a dúvida o faz tecer suas considerações 

finais acerca de Capitu muito mais tomado pela melancolia do que pela mágoa, o 

que, visualmente, pode ser deduzido da imagem em que Bento aparece de costas, 

com as mãos para a trás, como se estivesse refletindo, diante do mar, sobre o que 

realmente aconteceu; ademais, a metáfora imagética da silhueta que aparece entre 

os olhos de Capitu, por eles sendo contemplado, pode representar sua incerteza 

sobre se o amor da vida dela seria ele ou Escolar. Em nenhum instante, portanto, 

Bento se vale de ironias para falar de suas angústias, ao contrário do Bento 

machadiano: 

 

Agora, por que é que nenhuma dessas caprichosas me fez esquecer a 
primeira amada do meu coração? Talvez porque nenhuma tinha os olhos de 
ressaca, nem os de cigana oblíqua e dissimulada. Mas não é este 
propriamente o resto do livro. O resto é saber se a Capitu da praia da Glória 
já estava dentro da de Matacavalos, ou se esta foi mudada naquela por 
efeito de algum caso incidente. Jesus, filho de Sirach, se soubesse dos 
meus primeiros ciúmes, dir-me-ia, como no seu cap. IX, vers. I: “Não tenhas 
ciúmes de tua mulher para que ela não se meta a enganar-te com a malícia 
que aprender de ti”. Mas eu creio que não, e tu concordarás comigo; se te 
lembras bem da Capitu menina, hás de reconhecer que uma estava dentro 
da outra, como a fruta dentro da casca.  
E bem, qualquer que seja a solução, uma cousa fica, e é a suma das 
sumas, ou o resto dos restos, a saber, que a minha primeira amiga e o meu 
maior amigo, tão extremosos ambos e tão queridos também, quis o destino 
que acabassem juntando-se e enganando-me...A terra lhes seja leve! [...] 
(ASSIS, 2008, p. 367-368). 
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Neste trecho, Bento até inicia suas reflexões finais se referindo à Capitu com 

uma certa ternura, tanto que, ao questionar-se sobre por que nenhuma mulher o fez 

esquecê-la, ele a nomeia pela expressão “a primeira amada do meu coração”. 

Contudo, diferentemente do que se pode ler na página final da versão quadrinizada, 

nesta última cena do romance, Bento dá uma resposta capciosa a tal 

questionamento: ele pode não ter esquecido Capitu porque, de um lado, por não ter 

os mesmos “olhos de ressaca” da “primeira amada”, nenhuma outra mulher lhe 

proporcionou sentir, ao mesmo tempo, medo e fascínio, e, de outro, porque, por não 

ter, inclusive, seus “olhos de cigana oblíqua e dissimulada”, nenhuma delas lhe 

causou tanto sofrimento quanto Capitu. Assim, embora fiquemos na dúvida sobre se 

Bento a ama, se apenas sente raiva dela ou se lhe nutre os dois sentimentos, 

percebemos, no momento em que ele tenta, derradeiramente, convencer o leitor de 

que Capitu é culpada por seu sofrimento, que a mágoa é que se sobressai de suas 

palavras: sempre ironicamente, Bento insinua, primeiramente, não saber se ela fora 

dissimulada desde criança ou se assim se tornou por obra de “algum incidente”; 

depois, ele incita o leitor a lembrar que, sim, Capitu sempre fora dissimulada, não 

sendo os seus ciúmes que a motivaram a tornar-se astuta na arte de enganar; e, por 

fim, Bento não só declara ter sido enganado pela “primeira amiga” e pelo “maior 

amigo”, sempre “tão extremosos” e “tão queridos”, como também deseja que “a terra 

lhes seja leve”, isto é, que a culpa de que eles não padeceram em vida, na verdade, 

lhes pese agora que já morreram. 

Como pudemos perceber, se, em O cortiço, Ivan Jaf e Rodrigo Rosa 

preocuparam-se mais com a transposição do conteúdo do hipotexto clássico, em 

Dom Casmurro suas atenções se voltaram, igualmente, para a tradução dos 

mecanismos poéticos do texto machadiano, já que a HQ-tradução consiste em 

“recuperar as leis estéticas que foram molas mestras no texto literário” (BARBOSA, 

2013b, p. 9) de modo a “transformar em imagens as letras” (CAETANO, 2013, p. 60-

61) que compõem tais leis. Assim, ao traduzir, visualmente, por exemplo, a metáfora 

dos olhos de ressaca, os adaptadores demonstraram seu interesse em manter não 

apenas o conteúdo dela depreendido, mas, também, o efeito estético por ela 

proporcionado, o que justifica a seguinte afirmação de Tereza Barbosa e seu grupo 

de pesquisa sobre a HQ como tradução: 
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[...] tanto a HQ amplia a compreensão do texto literário (como instrumento 
de crítica estética) como o texto literário fornece para a HQ um manancial 
abundante de novas formas de expressão, de novas formas de conteúdo, 
de desenhos sintáticos inesperados, encadeamentos frásicos intrincados e 
ao mesmo tempo fascinantes por causa de coreografias sintáticas 
estimuladoras (BARBOSA, 2013b, p. 12). 

 

 No entanto, mesmo que, por ser uma obra paradidática, Jaf e Rosa 

tenham produzido sua adaptação pensando em ampliar “a compreensão do texto 

literário” (tanto no que diz respeito a ser um “instrumento de crítica estética”, como 

no de ser um instrumento de acesso mais imediato ao conteúdo do hipotexto) e 

mesmo que o famoso texto clássico de Machado de Assis lhes tenha, de certa 

forma, fornecido “novas formas de expressão”, como os “desenhos sintáticos 

inesperados”, o fato é que sua versão quadrinizada foi elaborada por meio de suas 

próprias leis sintáticas. Ao tratar da frequente comparação que se faz entre 

adaptação e tradução, Linda Hutcheon afirma que: 

 

[...] por envolver diferentes mídias, as adaptações são recodificações, ou 
seja, traduções em forma de transposições intersemióticas de um sistema 
de signos (palavras, por exemplo) para outro (imagens, por exemplo) [...], 
mas num sentido bem específico: como transmutação ou transcodificação, 
ou seja, como necessariamente uma recodificação num novo conjunto de 
convenções e signos107 (HUTECHON, 2011, p. 40, grifos nossos). 

 

Mais do que só manter o efeito estético da referida metáfora, Jaf e Rosa 

ampliaram-no, na medida em que ela foi recodificada “num novo conjunto de 

convenções e signos”. A fascinação e o medo de Bento, depreendidos das palavras 

do texto de Machado, podem ser inferidos das imagens da quadrinização, mas, 

neste, o leitor depreende-os, exclusivamente, por meio dos elementos sintáticos dos 

quadrinhos. Isso ocorre, inclusive, com o leitor que já tenha lido o romance, pois, ao 

ler a adaptação, ele não estará lendo a metáfora verbal, mas, sim, a metáfora 

imagética, que o faz reviver, relembrar seus efeitos de sentido; e reviver, relembrar é 

apenas parecido, nunca igual. E é justamente o fato de o romance e a versão 

quadrinizada terem sido elaborados, cada um deles, dentro de um sistema semiótico 

específico que fez com que os adaptadores não só traduzissem metáforas verbais, 

como, também, criassem metáforas imagéticas. Um dos exemplos analisados 
                                                           
107 Linda Hutcheon faz essa afirmação, considerando o que Susan Bassnett entende por tradução 
interlingual: “um ato de comunicação tanto intercultural quanto intertemporal” (BASSNETT apud 
HUTCHEON, 2011, p. 40), logo não como o sentido mais específico que estamos considerando neste 
trabalho: o de que a tradução interlingual é um ato de transcriar o texto de saída na sua totalidade, 
inclusive no que concerne a seus mecanismos poéticos.  
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concerne ao deleite de Bento sendo representado pelo desenho do pente voando 

pelo espaço, quando, no hipotexto, essa imagem verbal não existe. 

Diante do exposto, não é possível afirmar, com segurança, que as 

adaptações que também privilegiam a transposição da forma do hipotexto literário 

sejam, necessariamente, mais fiéis ou esteticamente melhor elaboradas que as que 

centram suas atenções mais na transposição do seu conteúdo. Se “o caráter 

‘indisciplinado’ dos quadrinhos [...] pode representar outra forma de leitura que 

contém também a sua riqueza” (RODRIGUES, 2014a, p. 108), então a estética da 

versão quadrinizada de O cortiço, embora menos ousada que a de Dom Casmurro, 

respeita, tanto quanto esta, uma das características essenciais dos quadrinhos: a 

visualidade. Considerando a “linguagem imagética como meio fundamental” dos 

quadrinhos, Vinícius da Silva Rodrigues afirma que “reconhecer nos balões e nas 

onomatopeias os elementos fundantes da arte sequencial é subjugar a imagem 

frente ao texto” (RODRIGUES, 2014b, p. 243). É claro que Jaf e Rosa poderiam ter 

elaborado para essa versão desenhos e enquadramentos tão arrojados quantos os 

que criaram para a adaptação do clássico machadiano, para cuja produção, aliás, 

eles também poderiam ter optado por uma estética mais simples, deixando, por 

exemplo, de traduzir as metáforas verbais do texto clássico e de criar novas 

metáforas imagéticas. Eles, inclusive, poderiam nem ter traduzido, nem ter criado 

nenhuma metáfora para seu Dom Casmurro quadrinizado, mas ter utilizado esse 

recurso em O cortiço.  

Enfim, as possibilidades são muitas, cabendo aos adaptadores fazerem suas 

escolhas de acordo com o contexto de produção que, relembrando Linda Hutcheon, 

é “ideológico, social, histórico, cultural, pessoal e estético” (HUTCHEON, 2011, p. 

153). Assim, se Jaf e Rosa decidiram por não transpor, visualmente, as cenas mais 

sensualizadas contidas no texto de Aluísio Azevedo, optando apenas por insinuá-las 

na adaptação, é porque ela foi produzida com vistas a atingir o jovem leitor em 

formação. Quanto à adaptação de Dom Casmurro, a eliminação de grande parte das 

digressões e a aposta em uma estética mais arrojada, com a tradução e criação de 

metáforas imagéticas, podem ter sido motivadas pelo fato de o estilo de Machado 

ser considerado difícil; é só relembrarmos o que disse uma jovem de 16 anos acerca 

da obra do escritor para confirmarmos que a garantia do acesso ao clássico pode ter 

sido uma das razões para Jaf e Rosa terem feito as escolhas mencionadas: “Achei 

prolixo, várias páginas para dizer apenas uma coisa [...]. Fica perfeito em 



228 

 

quadrinhos, sem tantos detalhes que atrapalham a leitura” (GOMES, 2012, grifos 

nossos).  

A propósito de Machado de Assis ser considerado “prolixo”, o trabalho 

comparativo pode ser uma oportunidade para fazer os jovens leitores entenderem 

que o estilo do escritor não é chato por ele ser difuso, mas chato porque, talvez, eles 

nunca tenham sido levados a pensar sobre as funções que as digressões podem 

cumprir nas obras machadianas. Comparadas à sua ausência na adaptação de Jaf e 

Rosa, as digressões de Bento Santiago podem fazer os jovens perceberem que 

muitas delas, ao mesmo tempo que explicitam um deboche, uma zombaria do 

protagonista em relação aos fatos por ele vivenciados, escondem sua amargura, seu 

sofrimento, contradição esta, aliás, própria da ironia. Portanto, durante a prática 

comparativa, os alunos precisam: a) ser levados a perceber que a eliminação, na 

adaptação, de alguns recursos poéticos presentes no hipotexto literário canônico, 

ainda que motivada com o intuito de tornar a narrativa mais fluida para um público 

imaturo no que concerne à depreensão dos efeitos de sentido oriundos da “penosa, 

mas sempre compensadora [...] poética”, deve ser feita pelos adaptadores de 

maneira bastante consciente, criteriosa e coerente, isto é, de modo a que outros 

efeitos de sentido possam ser inferidos pelo novo público; b) ser incitados a 

entender os significados das passagens eliminadas e inferir sua importância para a 

compreensão simbólica e ideológica do hipotexto;  limitar-se apenas a detectar a 

supressão de determinados mecanismos poéticos do texto-matriz ou a explicar tão-

somente os efeitos de sentido inferidos do arranjo verbo-visual das adaptações é 

relegar ao esquecimento a importância do clássico literário na formação leitora do 

jovem.  

E, neste momento, importa ressaltar que a interpretação simbólico-ideológica 

que fizemos das adaptações em quadrinhos e dos hipotextos canônicos em questão 

não deve ser compreendida como a única existente. Sugerimos, inclusive, que, 

durante a realização da prática comparativa com os alunos, o professor não a 

apresente logo de imediato sob pena de restringir a capacidade interpretativa dos 

alunos. A propósito, Begma Barbosa faz a seguinte afirmação em relação à 

necessária prática leitora imersiva do texto literário na escola: 

 

Fazer perguntas [...] auxilia o processo de leitura, na medida em que se 
desenvolvem habilidades e se mobilizam estratégias de leitura. No caso da 
leitura do texto literário, a mediação deve ser feita de modo a possibilitar 
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também que os alunos “verticalizem” suas leituras, atrevam-se a construir 
novos significados, façam associações entre forma e conteúdo, reflitam 
sobre escolhas e intenções (BARBOSA, 2010, p. 7). 

 

 Assim sendo, quando o trabalho comparativo não possibilita o alcance 

interpretativo almejado do hipotexto clássico, é preciso fazer constantes indagações 

aos alunos de modo a possibilitar-lhes a comparação entre as variadas respostas 

interpretativas, incluindo, nesse rol, a própria interpretação do professor108. É esse 

trabalho que, acreditamos, pode fazer surgir, no jovem leitor, a consciência de que o 

estilo de Machado de Assis não é chato porque é difuso, mas pode ser considerado 

chato por algumas pessoas que simplesmente não gostam desse estilo; e para não 

gostar, é preciso experimentar. 

Enfim, “falta [...] uma maneira de ensinar que, rompendo o círculo da 

reprodução ou da permissividade, permita que a leitura literária [e também a dos 

quadrinhos e a de tantas outras linguagens] seja exercida sem o abandono do 

prazer, mas com o compromisso de conhecimento que todo saber exige” (COSSON, 

2006, p. 23). É pensando nessa necessidade de um conhecimento sistematizado 

que o jovem leitor deve compreender que nenhuma adaptação quadrinizada – como, 

aliás, qualquer outra adaptação elaborada por meio dos recursos de outra mídia – é 

absolutamente fiel a seu hipotexto, mesmo que haja versões que se aproximem 

mais a eles do que outras. A adaptação quadrinizada – seja ela didática ou não – 

mais adequada para a realização do trabalho pedagógico em sala de aula, seja 

visando à formação de leitores de segundo nível da linguagem literária e 

quadrinizada, seja visando apenas a leitura pelo simples gosto de se ler, deve 

respeitar a literatura e os quadrinhos como meios de expressão autônomos, afinal: 

 

[...] não se pode ler uma estória quadrinizada como se lê um romance, uma 
obra plástica, uma gravação musical, uma peça de teatro, ou até mesmo 
uma fotonovela ou um filme. São expressões estéticas diferentes, ocupam 
espaços criativos diferentes, manipulam materiais orgânicos diferentes. 
Embora haja um denominador comum para a leitura que se preocupa com 

                                                           
108 No ano de 2013, na EMEF Pres. Nilo Peçanha, visando um trabalho de leitura de textos 
dramáticos e a escolha, pelos alunos do 9º ano, de uma obra para ser dramatizada, a autora desta 
tese, exercendo suas funções de professora de Língua Portuguesa, cedeu-lhes parte das aulas para 
a livre apreciação de textos dramáticos clássicos e contemporâneos, brasileiros e estrangeiros, tanto 
na versão adaptada quanto na versão original. Uma aluna, após ter começado a ler a peça “Por que 
você fuma tanto, Lily?”, de Tennessee Williams, pediu auxílio para compreender o significado de 
algumas metáforas presentes em várias rubricas do texto. Após a professora ter conversado sobre o 
que algumas imagens, na sua visão, poderiam significar, a aluna continuou a ler o texto, escolhendo-
o, ao final, para ser encenado com alguém, o que acabou não acontecendo devido a questões 
burocráticas próprias a qualquer sistema de ensino. 
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manifestações e discursos artísticos, existem leituras particulares para cada 
prática estética (CIRNE, 1972, p. 15). 

 

 
5.3. Interpretações legitimadas e “experiência sensorial”: um caminho para o 
conhecimento sistematizado 
 
 

Para o educador-educando, dialógico, 
problematizador, o conteúdo programático da 

educação não é uma doação ou uma imposição – um 
conjunto de informes a ser depositado nos educandos 

–, mas a devolução organizada, sistematizada e 
acrescentada ao povo daqueles elementos que este 

lhe entregou de forma desestruturada. 
 

(Paulo Freire) 
 

   

 No início deste último capítulo de nosso trabalho, destacamos o fato de que o 

professor não deve, sob pena de desconfigurar a identidade de seus alunos, 

desprezar suas diversas práticas leitoras para interpretar textos, o que equivale a 

dizer, por exemplo, que não se deve invalidar a leitura subjetiva por eles produzidas 

com vistas a tal fim. Todavia, fizemos uma ressalva no que diz respeito a essa 

aceitação: a de que o professor não deve se eximir de confrontar essas leituras a 

interpretações institucionalizadas, bem como a interpretações controladas pelos 

dados textuais. Desta perspectiva, podemos afirmar que a análise comparativa que 

empreendemos – a qual salientamos que pode vir a ser usada, em sala de aula, 

para a formação estético-discursiva do jovem leitor – está afinada com a necessária 

“generalização” do conhecimento de que fala Paulo Freire, mas está distante da 

“experiência sensorial” que caracteriza a cotidianidade do aluno.  

 Quando defende que “a leitura do mundo que é feita a partir da experiência 

sensorial não basta” (FREIRE, 2015 p. 59) para a formação crítica, madura dos 

indivíduos, Paulo Freire não está descartando sua importância para a 

“generalização” do conhecimento: 

 

É que ensinar a ler é engajar-se numa experiência criativa em torno da 
compreensão. Da compreensão e da comunicação. E a experiência da 
compreensão será tão mais profunda quando sejamos nela capazes de 
associar, jamais dicotomizar, os conceitos emergentes na experiência 
escolar aos que resultam do mundo da cotidianidade (FREIRE, 2015, p. 58-
59). 
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 De certa maneira, é a não-dicotomização que Vincent Jouve propõe ao ato da 

leitura interpretativa dentro da escola. Vimos, com o teórico francês, que “os atos de 

leitura são dependentes da subjetividade” (JOUVE, 2013, p. 54), o que acaba por 

influenciar na interpretação do “sentido objetivo” das obras (JOUVE, 2013, p. 59-60). 

Só que o estudioso avança em suas considerações ao afirmar que a subjetividade é, 

inclusive, importante para uma das “dimensões maiores da leitura”, que é a 

“confrontação do leitor consigo mesmo” (JOUVE, 2013, p. 60-61). Essa confrontação 

corresponde ao momento em que “as configurações subjetivas do leitor são 

questionadas pelo texto [...] O leitor é então levado a refletir sobre o que o conduziu 

a projetar no texto aquilo que não estava lá” (JOUVE, 2013, p. 60). Como se vê, 

Jouve não refuta o sentido objetivo; o que ele propõe, na verdade, é que a 

subjetividade não nos leve apenas a “enriquecer nossa cultura, mas também – e, 

talvez, sobretudo – saber melhor quem nós somos”109 (JOUVE, 2013, p. 65). Assim 

sendo, o estudioso sugere, para o ensino de textos literários, uma proposta 

metodológica constituída em “três tempos”:  

 

A primeira etapa consistiria em partir da relação pessoal com o texto. [...] 
Uma segunda etapa consistiria em confrontar as reações dos alunos com os 
dados textuais. Poder-se-á, por exemplo, partir de respostas contraditórias 
para ver se o texto permite ou não respostas categóricas. O desafio é 
mediar aquilo que vem do texto e o que cada leitor acrescenta. Distinguir-
se-ão igualmente entre as configurações subjetivas, aquelas que são 
compatíveis com o que diz o texto e aquelas que não o são. 
A última etapa consistirá em interrogar as reações subjetivas dos alunos 
(sobretudo quando elas não são requisitadas pelo texto, ou até quando elas 
o contradizem) [...] (JOUVE, 2013 p. 61-62). 

 

Não pretendemos descrever uma possível aplicação da proposta 

metodológica110 de Vincent Jouve no que concerne ao trabalho comparativo entre 

adaptações quadrinizadas e clássicos literários, uma vez que isso foge aos 

                                                           
109 Foi durante uma aula, realizada talvez em 2008 ou 2009, com alunos do 2º ano do Ensino Médio 
noturno da EE Milton da Silva Rodrigues, que a autora desta tese, exercendo então a função de 
professora de Língua Portuguesa e Literatura, percebeu, de fato, a necessidade de considerar a 
subjetividade dos alunos durante o processo interpretativo de textos. Sucede que um aluno, ao 
acompanhar a leitura de O cortiço, por meio de uma folha avulsa com a transcrição do trecho 
descritivo da dança de Rita Baiana, fez um único comentário, seguido de um gestual extremamente 
significativo: “Nossa, professora!” (passando uma das mãos no pescoço e abanando-se com a outra). 
110 Julgamos que a proposta metodológica descrita por Rildo Cosson em Letramento literário: teoria e 
prática pode trazer muitas contribuições para se pensar em como trabalhar a interpretação de textos 
sem desarticular as interpretações legitimadas da subjetividade. E mesmo sendo voltada para o 
letramento literário, acreditamos que essa proposta, dado o seu caráter receptivo às outras 
linguagens, pode ser usada, inclusive, para pensar como trabalhar os letramentos múltiplos de que 
fala Roxane Rojo em Letramentos múltiplos: escola e inclusão social. 
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propósitos de nossa pesquisa. A partir dela, desejamos apenas alertar para o fato de 

que a prática analítica de qualquer texto – mas, sobretudo, a dos textos artísticos – 

é, por um lado, de extrema importância para o jovem leitor “enriquecer o saber sobre 

o mundo”, mas, por outro, infrutífera, caso sua subjetividade, sua experiência 

sensorial, sejam desprezadas pela escola111. Pensando no modo de ler investigativo 

da análise comparativa entre as adaptações quadrinizadas e os clássicos literários, 

o objetivo de fazer os jovens fruírem a beleza estética dessas obras e depreenderem 

seus significados ideológicos e simbólicos deve prever ações que façam sua 

experiência sensorial vir à tona. Assim, em algum momento de sua prática 

pedagógica, o professor pode, para ficarmos apenas em um exemplo, pedir aos 

jovens que, ao lerem a adaptação quadrinizada a ser estudada, escolham uma 

determinada sequência de vinhetas ou até mesmo uma única vinheta que lhes 

cause algum impacto, para explicar depois, independentemente de eles terem, ao 

final da leitura, gostado ou não da obra, qual foi esse impacto e o porquê dessa 

sensação. O mesmo, aliás, pode ser feito com o texto literário canônico: o professor 

pode solicitar aos alunos que, ao lerem um determinado trecho metafórico, digam o 

que entenderam das imagens evocadas e perguntar-lhes se eles gostaram ou não 

do modo como o autor a escreveu, pedindo-lhes, sempre, para justificar sua opinião. 

E o inverso também vale: isto é, o professor pode e deve comentar sobre algum 

trecho metafórico verbal ou verbo-visual de que tenha ou não gostado. Sobre essa 

questão, importam as seguintes considerações de Ezequiel Theodoro da Silva: 

 

Parece-me que a condição básica para ensinar o aluno a ler diz respeito à 
capacidade de leitura do próprio professor. Mais especificamente, para que 
ocorra um bom ensino da leitura é necessário que o professor, seja, ele 
mesmo, um bom leitor [...] – isto porque os nossos alunos necessitam do 
testemunho vivo dos professores no que tange à valorização e 
encaminhamento de suas práticas de leitura (SILVA, 1986, p. 109, grifos 
nossos). 

 
 
 Se a apreciação estético-discursiva, entendida enquanto prática interpretativa 

que considere o intrínseco entrelaçamento entre forma e conteúdo, ainda precisa ser 

lapidada dentro do espaço escolar, é preciso, então, que o professor concretize para 
                                                           
111 Nas seções 5.2.1 e 5.2.2, as epígrafes correspondem a trechos de obras que fazem, em algum 
momento de sua narrativa, a releitura de passagens famosas de O cortiço e de Dom Casmurro. Na 
seção 5.2.1, o trecho transcrito faz parte da obra infanto-juvenil Crescer é perigoso, de Marcia 
Kupstas, e na seção 5.2.2, o trecho foi retirado do início do documentário de curta-metragem Olhos 
de ressaca, de Petra Costa. A autora desta tese fez questão de inseri-las no trabalho apenas por lhe 
serem de extrema significação simbólica e afetiva. 
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o aluno a importância de também se atentar para a análise das formas, não apenas 

realizando a necessária leitura investigativa das obras, mas, também, comentando 

com ele suas impressões sobre elas: isso permite ao aluno perceber que os 

artefatos culturais analisados não são objetos sagrados, idealizados, intocados, 

mas, sim, manifestações de um ponto de vista estruturalmente organizadas112.  

 Uma outra questão importante acerca dessa necessária articulação entre 

“experiência sensorial” e “experiência escolar”113 diz respeito a que, no caso de se 

empreender uma análise comparativa entre adaptações quadrinizadas e hipotextos 

clássicos114, a leitura das obras não deve, necessariamente, seguir o que seria uma 

ordem mais previsível de leitura, que consistiria em ler primeiro o clássico literário 

para depois ler sua versão quadrinizada. Dissemos “necessariamente”, porque ela 

não deve virar uma norma (ou seja, ler primeiro o quadrinho e depois o clássico 

literário também não deve tornar-se regra) e porque, afinal, o professor deve instituir 

essa ordem de acordo com o que for mais pertinente aos objetivos de sua prática 

pedagógica. O que pretendemos alertar com a possibilidade de tal mudança ser, por 

vezes, processada no contexto pedagógico, é que ela pode, a nosso ver, contribuir 

na desconstrução do senso comum de que “o livro [o literário] é sempre mais 

interessante porque tem mais detalhes” e, por extensão, na construção da opinião 

dos alunos sobre o objeto artístico lido. Lembremos as afirmações de Claus Clüver 

sobre apreciar, primeiro, a adaptação: “[...] digo aos meus alunos que comecem 

sempre pelo texto-alvo e tomem-no como criação independente: pode ser fascinante 

                                                           
112 Durante o trabalho de adaptação de piadas para a sintaxe das tirinhas com os alunos dos 8º e 9º 
anos, foi necessário que eles aprofundassem o conhecimento prévio sobre o uso dos planos de 
enquadramento nos quadrinhos. E, como nesse quesito, há uma proximidade entre cinema e 
quadrinhos, a professora lembrou de uma cena da telenovela Avenida Brasil que lhe chamou a 
atenção: ao ter descoberto quem era seu pai, a personagem Carminha saiu, transtornada, de carro, 
para encontrá-lo; enquanto dirigia, a câmera focava seu rosto em primeiríssimo plano, durante uma 
longa sequência, exibindo, assim, ao telespectador, o lado humano da vilã. Vale notar que, algumas 
aulas depois, um aluno teceu comentários sobre suas impressões acerca do enquadramento em 
primeiríssimo plano em um filme que ele havia assistido na televisão. 
113 Expressão utilizada por Paulo Freire no texto “Primeira carta: ensinar-aprender; leitura do mundo- 
leitura da palavra” para designar a alteridade da “experiência sensorial”. Segundo o educador, “a 
capacidade de generalizar [...] caracteriza a ‘experiência escolar’” (FREIRE, 2015, p. 60, grifos 
nossos). 
114 Assim como as adaptações literárias escolares em prosa não preveem uma imediata leitura 
posterior do clássico literário pelo leitor, o mesmo deve-se esperar da leitura de uma adaptação 
quadrinizada. Aliás, elas podem ser apreciadas como obras autônomas, como bem pontuou Marisa 
Lajolo em entrevista concedida à revista Pessoa: “Não vejo a leitura da adaptação como um caminho 
para levar à leitura posterior da obra integral. O leitor pode ficar, se quiser, só na adaptação mesmo” 
(NINA, 2011). O que estamos propondo, portanto, é que, no caso de um estudo mais sistematizado 
em sala de aula, como o é a prática comparativa, as adaptações possam também ser lidas antes dos 
clássicos literários. 
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observar a partir daí o texto-fonte, estudando as omissões e persistências, as 

transformações e expansões – mas também as interferências do texto-fonte, nos 

casos em que a nova obra não logrou adaptar suficiente ou satisfatoriamente o 

material inicial à nova linguagem e ao novo meio”115 (CLÜVER, 1997, p. 45). Aliás, o 

jovem leitor pode vir a gostar mais da adaptação do que do texto canônico 

literário116, e isto porque “o conhecimento e o aprofundamento de diferentes 

interpretações ou versões sobre um mesmo tema, conforme apresentados em 

diferentes textos, assumem importância vital no processo de formação do leitor 

crítico à medida que lhe permitem comparações e julgamento das ideias veiculadas” 

(SILVA, 2009, p. 31). Portanto, a relação entre “experiência sensorial” e “experiência 

escolar” também pode fazer o jovem aluno perceber o que está por detrás da tão 

difícil linguagem do clássico literário e, por conseguinte, fazê-lo passar a gostar, do 

que outrora era chato. A propósito dessa questão do gosto na formação estético-

discursiva do jovem leitor e sem pretendermos nos alongar no assunto, apenas 

ouçamos as palavras de Gabriel Perissé: 

 

Aprender a ler Saramago, aprender a apreciá-lo, mesmo que dele não se 
goste (e há quem dele não goste no plano literário em virtude de seu 
posicionamento político ou de suas críticas às religiões) [...]. Formação 
estética não é, portanto, satisfação caprichosa do gosto, busca do que me 
agrada pura e simplesmente. É compreensão (e relativização) até mesmo 
dos motivos que me levam a não gostar de determinado autor, do trabalho 
de determinado artista. Compreender e saber o porquê dos desgostos é um 

                                                           
115 Durante o projeto de adaptação de piadas para a sintaxe das tirinhas, a professora sentiu a 
necessidade de fazer os alunos lerem os mais diversos gêneros em quadrinhos, desde as tirinhas até 
as adaptações literárias quadrinizadas. Para tanto, ela lhes disponibilizou uma série de livros, dentre 
os quais estava incluída a obra Irmãos Grimm em quadrinhos (ALEX; NESTI; MOR et al, 2007). De 
um modo geral, as quadrinizações literárias nela presentes são, tematicamente, bem próximas às 
narrativas reelaboradas pelos irmãos Grimm, e, portanto, distantes das narrativas reelaboradas por 
Charles Perrault e pelo universo da Disney. Ao ler essas versões quadrinizadas dos contos de 
Grimm, um dos alunos disse ter achado “esquisitas essas histórias”: “Nossa, professora, a bruxa tenta 
matar a Branca de Neve com um corpete”, ele disse, mostrando para a professora a vinheta em que 
tal cena ocorre. Alguns outros alunos ficaram impressionados com a representação visual de João e 
Maria (ou Hansel e Gretel): as personagens aparecem magras e com um semblante abatido, cujos 
olhos parecem que vão saltar de seus olhos; trata-se de uma representação diferente das imagens 
que comumente aparecem nos livros de contos de fadas direcionados ao público infantil, onde João e 
Maria não são retratados por meio desse aspecto sombrio, ainda que, como se sabe, ambos passem 
fome. 
116 Visando trabalhar os conceitos de clássico e de adaptação, em 2014 a autora desta tese leu, junto 
com seus alunos do 9º ano da EMEF Pres. Nilo Peçanha, primeiro o conto original “O gato preto”, de 
Edgar Allan Poe e, depois, a adaptação em prosa escrita por Clarice Lispector. Ao serem 
questionados pela professora sobre qual obra eles gostaram mais, a maioria – inclusive os alunos 
que apresentam sérias dificuldades de leitura e escrita – respondeu ter gostado mais do hipotexto 
clássico “por ter mais detalhes”; mas houve alunos com níveis altos de proficiência de leitura e escrita 
– alunos efetivamente leitores – que gostaram mais da adaptação justamente por ela manter o 
suspense sem recorrer a tantos detalhes. 
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modo concreto de definir, em sentido inverso, meus critérios de escolha. E, 
no âmbito didático, meus critérios de recomendação. 
Por vezes, precisamos saborear e assimilar Saramago, para contrabalançar 
ingenuidades [...] (PERISSÉ, 2009, p. 47). 

 

Esperamos que toda a problemática por nós trazida e destrinchada nesta 

pesquisa possa ter contribuído para que o “conteúdo programático da educação” no 

que concerne à leitura e à interpretação de textos seja mais significativo para os 

jovens alunos. Significativo no sentido de que, ao ver sua subjetividade confrontada 

com práticas de leitura institucionalizadas – ou melhor, ao ver que não estão lhes 

“enchendo” de conteúdos, mas, sim, devolvendo-lhes, de forma “organizada e 

sistematizada”, aqueles “elementos” que eles entregaram “de forma desestruturada” 

–, eles possam “ler não apenas como o professor lê mas descubra o processo da 

leitura em aberto, podendo se construir como sujeito de sua leitura” (ORLANDI, 

1995, p. 68). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Em entrevista concedida, em 1997, à revista acadêmica Linha d’Água, da 

USP, Marisa Lajolo deu a seguinte resposta a uma pergunta cujo propósito era 

saber sua opinião sobre se seria ou não produtivo trabalhar, no interior do espaço 

escolar, a comparação entre a linguagem literária e as adaptações literárias 

televisivas: 

 

Olha, em vários momentos a televisão aparece como um problema para o 
professor de português. Ela é a grande vilã da história porque os alunos 
preferem assistir à televisão a ler o livro e eu acho que enquanto eu 
acreditar que a televisão é um concorrente do livro, eu já perdi de saída 
porque ela é muito mais interessante, quer dizer, é muito mais “legal” você 
ver um filme de guerra do que ler um livro sobre a guerra. Então eu acredito 
que a função da televisão... eu sou plenamente favorável a trazer a 
televisão para a sala de aula, acho que as pessoas precisam aprender a 
assistir à televisão, quer dizer, as pessoas até sabem assistir à televisão, 
mas elas sabem quase no saber que a própria televisão ensinou para elas; 
então eu acho que um contraponto de uma pedagogia da televisão feita a 
partir de uma familiaridade grande com diferentes mídia, com diferentes 
linguagens melhoraria a qualidade da atenção que as pessoas prestam à 
televisão. Então, por exemplo, é muito claro hoje em novela como é que 
você conduz o suspense, como você seleciona os momentos de corte em 
que, por exemplo, a fala de uma personagem numa cena interna é a 
primeira palavra da fala da personagem na cena externa, quer dizer, você 
faz linguisticamente a ligação daquilo em que houve ruptura em termos de 
espaço. É muito interessante você saber isso, é quase tão interessante 
você saber quanto análise de texto, não é? Então, eu acho que a gente 
precisa entender que o ensino de português hoje, na realidade, é um ensino 
de linguagens. Nós não podemos ficar no nosso nicho, acreditando que o 
mundo vai finalmente descobrir as excelências de Machado de Assis, tem 
que ir à luta (LINHA D’ÁGUA, 1997, p. 10). 

 

 Como é possível perceber, a situação descrita por Marisa Lajolo acerca das 

práticas de leitura no fim do século XX não mudaram muito se comparadas às 

levadas a cabo pelo século XXI. O fato de a televisão, hoje, conviver com as práticas 

de leitura no meio digital – a ponto de já serem discutidos conceitos como 

“letramentos digitais” (ROJO, 2007) e “letramento na cibercultura” (SOARES, 2002) 

– não mudou a situação quanto ao que concerne à leitura de textos escritos, dentre 

os quais e, sobretudo, a leitura das obras literárias canônicas, afinal “é muito mais 

‘legal’ [...] ver um filme de guerra do que ler um livro sobre a guerra”. Estamos, pois, 

“do ponto de vista das narrativas ficcionais, [...] mais próximos de uma cultura mais 

espontânea, pessoal, poliforme e antiacadêmica – de manifestações que utilizam 
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múltiplas linguagens, [...] de uma atitude estética menos burguesa” (COSTA, 2002, 

p. 80). Neste contexto, apesar de os quadrinhos pertencerem, tradicionalmente, ao 

universo do impresso – a definição de “hqtrônicas” de Edgar Franco “inclui 

efetivamente todos os trabalhos que unem um (ou mais) dos códigos da linguagem 

tradicional das HQs no suporte papel, com uma (ou mais) das novas possibilidades 

abertas pela hipermídia” (FRANCO, 2012, p. 233) –, sua leitura também acaba 

sendo, a princípio, mais atrativa que a dos textos literários canônicos, dado seu 

caráter essencialmente imagético e mais dinâmico.  

 Essa constatação por parte de muitos professores é suficiente para que eles 

desistam do trabalho com os clássicos literários em sala de aula ou então os 

releguem a um segundo plano, fazendo com que o conteúdo das aulas de Literatura 

passe “a ser as canções populares, as crônicas, os filmes, os seriados de TV e 

outros produtos culturais, com a justificativa de que em um mundo onde a imagem e 

a voz se fazem presentes com muito mais intensidade do que a escrita, não há por 

que insistir na leitura de textos literários” (COSSON, 2006, p. 22). Tal quadro de 

resignação deve ser transformado por nós, professores, que em vez de “jogar a 

toalha”, devemos, como propõe Marisa Lajolo, “ir à luta”: devemos lembrar que é 

papel da escola escolher e efetivar, junto com seus jovens alunos, a leitura das 

obras canônicas, que são “escolhas necessárias, no jogo das escolhas para 

crianças e adolescentes” (SOARES, 2009, p. 28, grifos da autora); e não devemos 

ignorar que “o ensino de português hoje, na realidade, é um ensino de linguagens” e, 

por essa razão, em vez de demonizarmos a televisão, a internet e os quadrinhos, 

precisamos articular os conhecimentos transmitidos pela literatura aos transmitidos 

por tais veículos de comunicação. 

 Assim, se acreditamos que os clássicos literários são “obras que é preciso 

conhecer, porque são fundamentalmente mencionadas, porque permitem a plena 

compreensão de referências intertextuais, de metáforas que circulam no discurso 

cotidiano, nos jornais, nas revistas, nos próprios livros lidos por prazer e como lazer” 

(SOARES, 2009, p. 29), podemos nos valer das adaptações quadrinizadas para 

formar leitores estético-discursivamente maduros. Isso implica em que o estudo 

comparativo entre adaptação e hipotexto no contexto escolar, desde que 

adequadamente realizado, pode fazer com que os jovens leitores possam não só 

fruir a beleza de seus jogos verbais, imagéticos e verbo-visuais, como, também, 

inferir seus componentes simbólicos e ideológicos. Para tanto, os professores 
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precisam pensar no constante aprimoramento de sua prática de mediação leitora: 

eles não só devem conhecer bem os mecanismos estruturantes básicos tanto da 

linguagem literária, quanto da linguagem quadrinística, como, também, o clássico 

literário e a adaptação que o retoma. Esse último aspecto, aliás, é que delimita até 

onde o professor pode valer-se da comparação visando à referida formação estético-

discursiva do jovem leitor: a interpretação que Ivan Jaf e Rodrigo Rosa 

empreenderam de Dom Casmurro não propõe, a nosso ver, a interpretação feita por 

Roberto Schwarz em “A poesia envenenada de Dom Casmurro”, a qual consiste em 

enxergar em Capitu uma emancipação interior e, ao mesmo tempo, uma necessária 

adequação à “sujeição paternalista” de Bento Santiago (SCHWARZ, 1991, p. 95), 

sujeição que, segundo as normas de conduta da elite, consiste em ter as pessoas 

submetidas a seu poder sócio-econômico-cultural. Portanto, se o desejo do 

professor também é levar a seus alunos essa outra leitura interpretativa, 

acreditamos ser necessária uma discussão para além do que a trama verbo-visual 

da adaptação de Jaf e Rosa propõe, afinal, “os quadrinhos não podem ser vistos 

pela escola como uma espécie de panaceia que atende a todo e qualquer objetivo 

educacional” (VERGUEIRO, 2004b, p. 27) e o letramento literário por si mesmo – 

isto é, sem, por exemplo, o auxílio de outras linguagens – deve seguir “alguns 

critérios decisivos para a proposição de práticas de letramento: i) não fugir à leitura 

dos textos; ii) não cercear a produção das leituras dos alunos; iii) possibilitar, pela 

mediação, que os jovens, em contato com os textos, possam fruir o texto literário, 

considerando aspectos relativos às escolhas envolvidas em sua composição” 

(BARBOSA, 2010, p. 7).  

 Quanto especificamente às adaptações literárias em quadrinhos, defendemos 

que o trabalho comparativo entre a sua estética e a dos textos literários canônicos 

com os quais dialogam pode fazer com que o jovem se torne um leitor de segundo 

nível também da linguagem quadrinizada, e isso desde que o elemento verbal 

(quando ele, claro, estiver presente) não sobrepuje a importância do elemento 

imagético. Sobre essa questão, Thierry Groensteen é categórico: 

 

Seria necessário [...] ultrapassar o estágio da educação de leitura da 
imagem e de encarar uma tarefa até aqui completamente negligenciada: 
formar o gosto do público para a apreciação do desenho. Que um desenho 
seja simples, imediatamente compreensível, e em cores: isto parece ser 
apenas o desejo do grande público, e, por consequência, seus únicos 
critérios de apreciação (GROENSTEEN, 2004, p. 46). 
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 Acreditamos que o contato com uma linguagem diversa da sua, como é o 

caso da do texto canônico, põe em relevo os processos de elaboração estética da 

adaptação e, por conseguinte, dos mecanismos estruturantes da linguagem dos 

quadrinhos. É muito comum os leitores, quando confrontados com a adaptação e 

seu hipotexto, notarem as diferenças estruturais existentes entre ambas, sem, 

contudo, avançarem nos efeitos de sentido que tais modificações acarretam na 

interpretação simbólico-ideológica da adaptação. Assim, parafraseando o que 

Marisa Lajolo falou sobre a melhoria da qualidade de atenção das pessoas em 

relação à televisão, uma comparação que sistematize o estudo dessas percepções 

imediatas do leitorado acerca das diferenças estruturais entre adaptação e hipotexto 

literário propicia uma “melhoria” na “qualidade da atenção” dos jovens em relação 

aos quadrinhos, o que significa uma maior percepção sua: a) ao como as 

adaptações representam ou substituem, imageticamente, determinado conteúdo ou 

forma literária; b) ao como os quadrinhos elaborados sem fins adaptativos podem 

representar e enfatizar, esteticamente, qualquer outra ideia.  

 Obviamente que o trabalho para com o potencial estético dos quadrinhos 

pode e deve ser levado a cabo na escola por meio do estudo de outros dos seus 

gêneros. Não estamos defendendo que as adaptações quadrinizadas certamente 

formarão leitores de quadrinhos em seu sentido mais amplo: ler as adaptações não 

fará com que os jovens leiam mais mangás ou quadrinhos de super-heróis (porque 

essa é uma prática já consolidada entre muitos deles), nem garantirá que eles 

acessem os quadrinhos autorais (isto é, quadrinhos que, de certa maneira, gozam 

do mesmo status das obras literárias canônicas: o de serem leituras 

imprescindíveis); além disso, ler uma tirinha ou a Turma da Mônica não é o mesmo 

que ler uma adaptação quadrinizada. Tampouco estamos defendendo que as 

adaptações em quadrinhos podem ou devem levar os jovens leitores a buscarem o 

hipotexto canônico literário; a este respeito, a pesquisa feita por Thiago Oliveira, 

para verificar se a adaptação quadrinizada de Dom Casmurro feita por Mario Cau e 

Felipe Grecco previa a tão esperada ida posterior ao clássico literário, revela um 

dado importante: “Entre os 50 leitores da adaptação de Dom Casmurro de Felipe 

Grecco e Mario Cau, apenas 10 chegaram ao texto original, de Machado de Assis. 

Ou seja, 80% dos leitores da adaptação [...] não conhecem o texto original de Dom 

Casmurro” (SOARES, 2014, p. 7). 
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 O que estamos defendendo, portanto, é que o trabalho comparativo entre 

adaptações quadrinizadas e clássicos literários possa: a) fazer com que os alunos 

percebam que linguagem literária e linguagem quadrinizada são duas formas de 

elaboração estética autônomas, mesmo que a relação estabelecida entre elas seja o 

diálogo parafrástico, próprio da adaptação; b) aprimorar a experiência estético-

discursiva que eles tenham para com outras produções da área dos quadrinhos, no 

sentido de fazê-los ficarem mais atentos ao como a linguagem quadrinística funciona 

em outros de seus gêneros; para ficarmos apenas em um exemplo, o leitor pode 

perceber que a variação no tamanhos das vinhetas das tirinhas é bem menor se 

comparada aos das vinhetas dos quadrinhos norte-americanos de super-heróis, o 

que implica, por extensão, na produção de diferentes efeitos de sentido nas 

narrativas de cada um desses gêneros; c) possibilitar uma maior compreensão sua 

quanto aos efeitos de sentido oriundos da trama estético-discursiva dos clássicos 

literários; d) apresentar-lhes a adaptação como uma prática que tem “a habilidade de 

repetir sem copiar, de incorporar a diferença na semelhança, de ser uma só vez o 

mesmo e o Outro” (HUTCHEON, 2011, p. 230).  

Portanto, estamos defendendo que o trabalho comparativo entre adaptação 

em quadrinhos e texto literário canônico seja apenas mais uma proposta pedagógica 

dentre tantas outras que visam à formação leitora de segundo nível dos jovens 

leitores tanto na linguagem literária quanto na linguagem quadrinística. Ela não 

garante que o jovem leitor leia, nem imediatamente nem a longo prazo, as obras 

complexas da área da literatura e dos quadrinhos, mas pode abrir um caminho para 

que ele aprimore seus critérios de avaliação, a ponto de perceber que não é a obra 

complexa que é ruim, mas, sim, que ele é que prefere leituras cuja elaboração 

estético-discursiva seja mais simples, o que, aliás, não é demérito nenhum. A escola 

deve acolher a subjetividade do aluno ao mesmo tempo que deve lhe fornecer 

instrumentos que possibilitem aprimorá-la, afinal, retomando Gabriel Perissé, 

“formação estética não é, portanto, satisfação caprichosa do gosto, busca do que me 

agrada pura e simplesmente” (PERISSÉ, 2009, p. 47). Contrabalançar acolhimento e 

proposta parece, pois, ser o caminho para uma formação leitora mais sólida, mais 

crítica, de nossos jovens. 
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GLOSSÁRIO 
 
 
 
Ângulos de visão:  
 

[...] ‘é o ponto a partir do qual a ação é observada’, como diz Acevedo. Os 
diferentes ângulos usados na linguagem dos quadrinhos são um aspecto 
que também para ser consensual entre os teóricos: 
• De visão médio: Segundo Vergueiro, a “cena é observada como se 
ocorresse à altura dos olhos do leitor”. [...] 
• De visão superior (ou plongé, ou picado): Visão de cima para baixo [...] 
• De visão inferior (ou contra-plongé ou contra-picado): De baixo para 
cima. [...] (RAMOS, 2010, p. 142-144). 

 
Contorno: 
 

[...] borda [...] batizada de diferentes formas: 
• Acevedo e Vergueiro chamam a área lateral de linha demarcatória; 
• Santos prefere o termo requadro; 
• Eisner define borda como contorno do quadrinho; 
• Franco usa moldura do quadrinho. 
Não há diferença substancial entre os diferentes termos utilizados. Os 
nomes se referem a um mesmo aspecto e podem ser lidos como sinônimos. 
A linha demarcatória possui dupla função? 1) marca graficamente a área da 
narrativa (que ocorre dentro da vinheta); 2) indica o momento em que se 
passa aquele trecho da história (RAMOS, 2010, p. 98). 

 
Digressão: 
 

[...] fala-se em digressão sempre que a dinâmica da narrativa é interrompida 
para que o narrador formule asserções, comentários ou reflexões 
normalmente de teor genérico e transcendendo o concreto dos eventos 
relatados; por isso a digressão corresponde, em princípio, a uma suspensão 
momentânea da velocidade [...] (REIS; LOPES, 2002, p. 237). 
 

Elipse:  
 

[...] espaço existente entre um quadrinho e outro. Cirne o define como ‘cada 
hiato [...] que separa as cercaduras dos quadros”, representando uma 
elipse. “O corte , em si, já indica uma particular situação elíptica, impondo 
ao consumidor uma leitura de imagens ocultas ou subentendidas pela 
narrativa” (RAMOS, 2010, p. 144). 
 

Ironia:  
[...] dissimulação, interrogação dissimulada [...] (MOISÉS, 2004, p. 245). 
 

Legenda: 
 

Para Vergueiro, a legenda aparece no canto superior do quadrinho, antes 
da fala dos personagens, para representar ‘a voz do narrador onisciente’. 
Eguti tem leitura semelhante: seria a narração de alguém externo à ação em 
que o ‘narrador é onisciente e os verbos apresentam-se em terceira 
pessoa’.  
Cagnin vê o recurso normalmente no extremo superior da vinheta, pois é 
onde se dá o início da leitura. Afirma, no entanto, que pode ocupar uma 
faixa num quadrinho ou até mesmo a vinheta inteira. Já existem exemplos 
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que mostram que a legenda pode vir em outros pontos, inclusive na parte 
inferior do quadrinho. 
Defendemos que não é apenas o narrador onisciente que tem direito ao uso 
da legenda. O narrador-personagem também pode apropriar-se do recurso 
[...] (RAMOS, 2010, p. 50). 

 
Metáfora: 
 

[...] Etimologicamente, o termo metáfora deriva da palavra grega metaphorá 
através da junção de dois elementos que a compõem - meta que significa 
que significa "sobre" e pherein com a significação de "transporte". Neste 
sentido, metáfora surge enquanto sinónima de "transporte", "mudança", 
"transferência" e em sentido mais específico, "transporte de sentido próprio 
em sentido figurado". 
Figura de estilo que possibilita a expressão de sentimentos, emoções e 
ideias de modo imaginativo e inovador por meio de uma associação de 
semelhança implícita entre dois elementos (MENDES, s/d). 

 
Planos: 
 

As vinhetas ilustram os diferentes planos de visão possíveis nos 
quadrinhos: 
• Plano geral ou panorâmico: Vê-se a figura humana por completo. Na 
prática, é amplo o bastante para englobar o cenário e os personagens 
representados. [...] 
• Plano total ou de conjunto: O ser é representado de maneira mais 
próxima. Reduz-se a importância do ambiente que o cerca e o personagem 
passa a ganhar mais atenção. [...] 
• Plano americano: Mostra dos joelhos para cima. [...] o foco começa a ser 
o rosto da pessoa [...]. 
• Plano médio ou aproximado: Da cintura para cima. Há reforço nos traços 
do rosto do personagem. É a partir deste plano que ficam mais evidentes os 
recursos de expressão facial. [...] 
• Primeiro Plano: Dos ombros para cima. Neste caso, o foco está nas 
expressões faciais. 
• Plano de detalhe, pormenor ou close-up: Pode ser chamado ainda de 
primeiríssimo plano. [...]. A atenção é para detalhes do rosto ou de objetos. 
• Plano de perspectiva: É mencionado apenas por Cagnin. Ocorre quando 
há uma soma de diferentes planos. [...] (RAMOS, 2010, p. 137-141). 

 
Polissíndeto:  
 

O polissíndeto é uma figura de estilo discursiva que consiste no emprego 
repetido e intencional de conjunções coordenativas que ligam uma série de 
palavras, sintagmas ou frases coordenadas (CEIA, s/d). 

 
Redundância: 
 

Considera-se redundância na narrativa quadrinística quando o texto escrito 
funciona como paráfrase do texto imagético, ou vice-versa (COSTA; 
SIMÕES, 2012, p. 80). 

 
 
 
Sinestesia: 

Processo estilístico que consiste na associação, pela palavra, de duas ou 
mais sensações pertencentes a registos sensoriais diferentes. A utilização 
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de tal figura de retórica permite a transposição de sensações, ou seja, a 
atribuição de determinadas impressões sensoriais a um sentido que não 
lhes corresponde. [...] 
A sinestesia é uma figura de retórica que surge intimamente ligada à 
metáfora e à imagem (ESCARDUÇA, s/d). 

 
Vinheta: 
 

O quadrinho ou a vinheta constitui a representação, por meio de uma 
imagem fixa, de um instante específico ou de uma sequência interligada de 
instantes, que são essenciais para a compreensão de uma determinada 
ação ou acontecimento [...] (VERGUEIRO, 2004, p. 35). 
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APÊNDICE 
 

APÊNDICE A – Entrevista com Fabiano Barroso concedida à autora desta tese com 
vistas a ser utilizada estritamente para fins acadêmicos. As questões foram enviadas 
e respondidas via e-mail. 
 
 
 
1. Como você caracterizaria a linguagem das HQ’s? 
 
Fabiano Barroso (FB) – Os quadrinhos são uma das formas expressivas mais 
populares da história da humanidade, e isso não ocorreu à toa: ao surgirem, da 
maneira como os conhecemos, junto com os jornais, como parte integrante de 
publicações impressas, os quadrinhos atingiram a grande maioria dos cidadãos 
letrados de todo o mundo, que se acostumaram com eles e entenderam 
rapidamente os seus mecanismos. A transposição para revistas, álbuns, "graphic 
novels" e para as modernas "webcomics" foi apenas resultado de melhorias 
tecnológicas nas formas de distribuição e disseminação dos quadrinhos, o que, 
evidentemente, contribuiu para sua evolução como linguagem. 
 
Costumo chamar a história em quadrinhos de uma linguagem expressiva "gráfico-
narrativa", que, ainda que eu não saiba se é correta quanto à semântica, me parece 
adequada quanto ao sentido. É gráfica, porque exige grafia, ou seja, uma inscrição 
(no papel, no muro, na tela, onde quer que seja). É narrativa, porque narra, conta 
algo. 
 
O grande barato da história em quadrinhos, e que de fato a destaca de outras 
formas expressivas, é a impressão de movimento causada pelos desenhos e seus 
recursos e pela sequência de quadros. Todos nós, leitores habituais de quadrinhos  
que somos, não nos damos conta disso: é natural que se, num quadro, o 
personagem diz: 'vou sair" e, no outro, ele está na rua, nós pensemos: "ele saiu". 
Visualizamos, implicitamente, tudo aquilo que ocorreu entre uma cena e outra, 
inventando movimentos, cenas, ambientes e diálogos. Dessa forma, atuamos junto 
com o autor da história, terminando de criar a narrativa por conta própria. Não tenho 
um parecer científico sobre isso, apenas as minhas impressões. Mas essa dinâmica, 
essa relação íntima enre autor e leitor, é sem dúvida, um dos componentes mais 
sedutores e mágicos da história em quadrinhos, até porque outras formas de 
expressão (o cinema, a literatura) também se valem dele, mas não como regra, 
como é o caso da HQ. 
 
 
2. Você já produziu duas adaptações a partir de clássicos literários: uma a partir do 
clássico infanto-juvenil “A pequena vendedora de fósforos”, de Andersen; e a outra a 
partir do conto “Brincadeira”, de Tchecov. O que o motivou a adaptar esses dois 
textos clássicos? 
 
FB – Não posso excluir a conveniência. Tanto um conto quanto o outro são textos 
finalizados, concluídos; perfeitos do ponto de vista formal. E são clássicos, 
consagrados. Ou seja, é melhor (re) contar uma história que você já sabe que as 
pessoas gostam, do que inventar algo que vai precisar de aprovação popular. Por 
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outro lado, e eis aí o contra-senso, é justamente o fato de ter de dizer algo além 
daquilo que já foi dito pelos "caras" (Tchecov e Andersen) que torna a 
responsabilidade de quem os adapta um pouco maior. 
 
Fora isso, e talvez esse seja o motivo mais importante, há o fato de considerar que 
esses autores, e especificamente estes contos, devem ser reproduzidos, 
recontados, para, assim, encontrar novos leitores, pessoas que talvez não os 
lessem, mas que, no meu modo de entender, se tornarão pessoas melhores depois 
que lerem. Em um texto que escrevi sobre o tema da adaptação em quadrinhos, 
chamei esse efeito de reprodutibilidade de "retweet", uma comparação ligeira e 
levemente irresponsável com as ferramentas modernas. Ao adaptar Andersen e 
Tchecov, "retuitei" esses autores para um público diferente que, assim, passa a 
conhecê-los e quiçá admirá-los. 
 
Por fim, há o aspecto intrincado do jogo comunicativo, das relações e do desafio 
expressivo entre eu, o quadrinista do século XXI, e estes autores: pretendi dar o 
meu parecer sobre aquilo que eles diziam, interpretando o que não foi interpretado, 
e mesmo assim tomando o devido cuidado para não ferir alguns parâmetros de seus 
textos que, acho, devem ser considerados "sagrados" e não podem ser mexidos. 
Trocando em miúdos: em Brincadeira, por exemplo, tomei a liberdade de colocar a 
moça como uma personagem meio gordinha, e o o cara como sendo um homem na 
casa dos vinte, vinte e cinco anos, de bigode, meio mauricinho. Nada disso está dito 
no texto do Tchecov, mas também não está excluído. Se eu os tivesse colocado 
como duas crianças, aí sim, teria usado de uma licença poética que, ao menos neste 
caso, não me permiti fazê-lo. Mas não é dito que é proibido. Ceta vez, um amigo fez 
uma adaptação em quadrinhos de "Geni e o Zeppelin" aonde Geni era uma linda 
moça, quando se sabe que, na visão do próprio autor da música, Chico Buarque, 
Geni era um travesti... 
 
PS – Também fiz outra adaptação do Tchecov: O violino de Rotschild, que é um dos 
contos mais fantásticos do autor, e que difere um pouco, na forma ao menos, dos 
outros aos quais estamos habituados a ler. 
 
 
3. Que diferenças você pontuaria entre a linguagem literária e a linguagem dos 
quadrinhos? 
 
FB – A linguagem dos quadrinhos surgiu da linguagem literária. Trata-se de um 
incrocio, um cruzamento involuntário de duas ou mais linguagens que acabou 
formando uma nova linguagem. Sendo assim, como forma (atenção: falo da forma, 
não do conteúdo), os quadrinhos são uma linguagem mais completa do que a 
linguagem literária, já que os quadrinhos, formalmente falando, podem envolver 
basicamente todos os recursos e elementos da literatura. (Não quer dizer que isso 
ocorra rotineiramente, nem tampouco que seja fácil...). 
 
A relação entre tempo de leitura e tempo de ação, que chamamos de ritmo, nos 
quadrinhos é algo único, que pertence exclusivamente a esta forma (embora possa 
ser utilizado na literatura e no cinema). O entrequadro, ou seja, aquilo que está 
implícito entre um quadrinho e outro, como já dito, é algo de peculiar nos 
quadrinhos, que define e torna esta forma gráfica tão especial. O tamanho, o formato 
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e a disposição dos quadros (ou a ausência deles); a página como unidade narrativa; 
a síntese de informações dada pela imagem; a ilusão de movimento causada pelo 
traço, são recursos que, creio, não se encontram na literatura. Ou, quando ocorrem, 
é porque o autor foi buscá-los em outras formas narrativas como os quadrinhos. 
Nesses casos, trata-se de exceção. 
 
4. A reportagem “Sem pesquisa não dá para transformar livros clássicos em HQ” 
parece sugerir que as adaptações literárias para os quadrinhos é um tipo de HQ 
direcionada para os estudantes de escolas públicas e privadas. Essa sugestão 
advém do fato de Spacca ter afirmado que “Esse tipo de HQ [as adaptações] não é 
feito para leitores de quadrinhos”, afirmação esta relacionada à quadrinização de 
“Jubiabá”, que, segundo a reportagem, “teve como foco os editais do governo e o 
público de escolas públicas e privadas”. Considerando essas informações, você 
acredita que há diferenças entre adaptações literárias cujo público sejam alunos de 
escolas públicas e privadas e adaptações que tenham um público mais amplo? 
Caso, na sua concepção, haja essas diferenças, quais seriam elas? 
 
FB – Não li Jubiabá em quadrinhos, mas não sei se entendi o ponto de vista do 
Spacca: é este Jubiabá em questão, que não foi feito para leitores de quadrinhos, ou 
são todas as adaptações? Porque afirmar que existem adaptações feitas 
exclusivamente para as escolas é uma coisa, da qual tendo a concordar. É possível, 
sim, realizar uma adaptação tendo em vista um determinado tipo de público. Nesses 
casos, o autor da adaptação deverá fazer intromissões, ou interferências, em sua 
adaptação, visando aquele objetivo, levando em consideração, especialmente, a 
faixa etária do público-alvo. Não vejo outras diferenças além desta (idade). No caso 
de uma adaptação em quadrinhos ser utilizada na escola, quem tem que ter o 
“diferencial” não é a hq, e sim o professor que vai aplicá-la! Evidentemente será 
necessário dominar o livro-fonte. Também acho aconselhável conhecer previamente 
o autor da adaptação e sobretudo reconhecer suas referências naquela adaptação, 
porque isso vai enriquecer o trabalho do professor junto aos seus alunos. 
 
Cito como exemplo as adaptações editadas pela Peirópolis. Adoro Os Demônios, 
feito pelo Guazzelli, e o Frankenstein feito por uma moça, uma ilustradora que agora 
me falha o nome. São quadrinizações cujo estilo é completamente alheio aos textos-
fonte, e cujo referencial só contribui para enriquecer, “dar novas cores” às obras 
originais, evidentemente sem corrompê-las. 
 
(Mas agora me veio em mente uma coisa que pode acabar me contradizendo: não 
tenho certeza se, caso uma obra seja para um público adulto, faz sentido adaptá-la 
para crianças, por exemplo. Melhor dizendo: para quê servirá pegar um livro 
destinado a um público adulto e habituado à leitura, e adaptá-lo às crianças em nível 
escolar? A literatura infantil e juvenil é repleta de ótimas obras!). 
 
 
5. Considerando, ainda, a afirmação de Spacca, parece ser possível inferir dela a 
existência de um leitor assíduo de quadrinhos e um leitor que os lê 
esporadicamente. Como você caracterizaria um leitor assíduo de quadrinhos e um 
leitor de adaptações? 
 
FB – Um leitor assíduo de quadrinhos talvez reconheça mais rapidamente certos 
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mecanismos e recursos de linguagem próprios dos quadrinhos. Caso suas leituras 
não sejam presas a apenas um estilo (por exemplo o dos super-heróis), ele também 
poderá ter maior familiaridade com a riqueza estilística possível aos quadrinhos, 
podendo “ver com olhos livres” (parafraseando Oswald de Andrade) um determinado 
trabalho que, a princípio, causaria estranheza em quem tem menor familiaridade e, 
consequentemente, conhece e acata apenas aqueles estilos ditos comerciais. 
 
Mas não consigo visualizar um “leitor de adaptações”... Se pensarmos num leitor 
iniciante de quadrinhos em geral (não necessariamente “de adaptações”), aí 
podemos caracterizá-lo como alguém ainda inexperiente com relação aos recursos 
que mencionei acima. Serei óbvio, mas para que ele se torne experiente, basta... ler! 
Os quadrinhos não são um idioma intransponível, muito pelo contrário, é a 
universalidade de seus códigos que faz desta linguagem algo tão atraente. Quer 
dizer, “praticar” a leitura de quadrinhos é coisa fácil. Ainda mais se o leitor for (bem) 
orientado por um professor, no caso das adaptações aplicadas nas escolas... 
 
 
6. Pensando nas diferenças entre linguagem literária e linguagem dos quadrinhos, 
como, na sua concepção, deveria se caracterizar a linguagem de uma adaptação 
literária para os quadrinhos? Aliás, haveria diferença entre a linguagem de uma 
adaptação mais direcionada a um público composto por crianças e adolescentes (ou 
melhor, estudantes de escolas públicas e privadas) e a linguagem de uma 
adaptação formada por um público mais amplo? 
 
FB – Bom, acho que já divaguei sobre esta pergunta nas respostas anteriores. 
Primeiro, eu disse que a única diferença se pautaria em uma faixa etária diferente: 
se o livro-fonte for para adultos e a adaptação for para crianças, por exemplo. Mas 
pensando bem considero desnecessário apelar para livros adultos se o repertório 
literário destinado a crianças e adolescentes é vastíssimo. 
 
Já falei também que as diferenças têm que advir do olhar do educador sobre a obra, 
na maneira como ele aplica a adaptação em quadrinhos em sala de aula, nas 
referências que ele utiliza, nas explorações que ele fez daquela obra. 
 
Com relação exclusivamente às diferenças de linguagem, me parece claro que o 
autor da adaptação deve “editar” o texto-fonte afim de realizar a transposição para 
os quadrinhos de maneira adequada. Quadrinhos são uma leitura “veloz”, ancorada 
por imagens “que valem por mil palavras”. Ou seja, ele deve ter a sensibilidade (e a 
autonomia) de selecionar, por exemplo, um trecho do texto-fonte considerado 
essencial em sua forma, e que por isso deve ser mantido. Ou, por outro lado, 
transformar outro trecho em passagem, em ritmo, em traço. Um exemplo óbvio seria 
a descrição de um local, feita com minúcia pelo livro-fonte e que se torna 
desnecessária quando há o recurso da imagem. Mas essa não é uma ciência exata, 
por isso a sensibilidade do autor é essencial... 
 
 
7. Especificamente com relação ao roteiro da adaptação, você acredita que, mesmo 
com os cortes necessários (pensando no fato de que a condensação parece ser 
inevitável na transposição da linguagem escrita para uma linguagem eminentemente 
imagética, como é a dos quadrinhos), é essencial transpor o texto literário, sem 
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modificá-lo? 
 
FB – Não acho que seja essencial. Apelo mais uma vez para a sensibilidade do 
autor que fará a adaptação. Além do mais, isso dependerá em grande escala do 
estilo do próprio texto-fonte. Pode haver livros que pedirão uma adaptação mais 
dinâmica, e aí a interferência do autor, até mesmo no próprio texto, pode ser 
benéfica para a transposição do ritmo. Um exemplo meio chutado: os contos, e 
mesmo os romances, do Rubem Fonseca, que tem um estilo direto, pouco descritivo 
e de muito diálogo. Mas podemos ter também livros essencialmente descritivos, 
“barrocos” (o romantismo brasileiro talvez? Você deve saber mais do que eu sobre 
isso...), cuja forma e semântica devem ser mais respeitados.  
 
No caso das adaptações que realizei, optei por manter sempre o texto original (ainda 
que se trate de traduções), apenas editando-o, pelos motivos descritos na sua 
pergunta.  
 
 
8. Grande parte dos pesquisadores da área de quadrinhos afirma que o “boom” das 
adaptações literárias para a linguagem das HQ’s ocorreu em 2006, ano em que o 
Governo Federal lançou um edital do PNBE, onde se menciona que o acervo das 
escolas será composto também por quadrinhos, “dentre os quais se incluem obras 
clássicas da literatura universal artisticamente adaptadas ao público jovem”. Você 
acredita que haja uma tendência a que grande parte das adaptações literárias para 
os quadrinhos possa vir a ser enquadrada sob a categoria de literatura escolar, tal 
qual já acontece com as adaptações literárias em prosa? 
 
FB – Sim, acredito que se possa enquadrar as adaptações literárias nesta categoria. 
Mas trata-se apenas de um “enquadramento”, feito com motivações comerciais 
(pelas editoras) e por desconhecimento (pelos órgãos governamentais). As 
adaptações para quadrinhos, falando de um universo de realizações vasto e com os 
mais diferentes formatos, e que é muito mais antigo do que o PNBE, não são de 
forma alguma “literatura escolar” apenas. Até porque “literatura escolar”, 
formalmente falando, são os livros didáticos, não? E além disso, conforme já 
discorremos nesta entrevista, há inúmeras motivações expressivas, por parte dos 
autores, que nada têm a ver com o sentido comercial (que é válido, claro) imposto 
por esta denominação. 
 
  



279 

 

APÊNDICE B – Entrevista com Spacca concedida à autora desta tese com vistas a 
ser utilizada estritamente para fins acadêmicos. As questões foram enviadas e 
respondidas via e-mail. 
 
 
1. Como você caracterizaria a linguagem das HQ’s? 
 
SPACCA (SP) – Não vejo como uma linguagem exclusiva, que contaria apenas com 
recursos próprios, mas como um casamento feliz de diversas linhagens de arte 
pictórica e narrativa: primeiro, a simples arte de contar histórias, oralmente ou por 
escrito, numa composição literária; segundo, a arte dramática, de contar uma 
história interpretando papéis, em que cenas são revividas por atores; terceiro, as 
artes plásticas, a pintura, o desenho, a escultura (e muitas pinturas são HQs de um 
quadro só, mostram uma cena ou sintetizam uma história); quarto, as artes gráficas, 
todas as artes de reprodução – mesmo antes da imprensa, as cartas de baralho 
impressas em xilogravura – as artes decorativas, estilizações; as artes modernas da 
fotografia, do pôster, do cartaz e do design de revistas; e as artes compostas de 
outras, como a ópera, e no século XX o cinema, que é contemporânea da HQ. 
Simplificando, a linguagem da HQ fica no meio do caminho entre a literatura e o 
cinema. 
 
Mas estou o tempo todo encontrando antepassados da HQ em artes antigas: pode 
ser um vaso grego, decorado com cenas dos Trabalhos de Hércules; ou o presépio, 
que se não me engano foi inventado por S. Francisco de Assis; a tapeçaria persa, as 
gravuras chinesas e japonesas; mais do que precursores, vejo neles colegas que 
tentaram contar uma história por meio de imagens, e mestres que podem me 
ensinar e inspirar.  
 
 
2. Que diferenças você pontuaria entre a linguagem literária e a linguagem dos 
quadrinhos? 
 
(SP) – Gosto de distinguir literatura de quadrinhos. Dizer que “HQ é literatura” é 
abusar do verbo de ligação, e da extensão do conceito de “ler”. Acho que existe 
certa confusão a respeito disso, porque algumas pessoas gostariam que a HQ 
tivesse o prestígio da literatura, ou porque associam literatura a certos gêneros, 
como certas novelas sensíveis... mas isso é confundir a forma HQ com o 
reconhecimento do público ou o assunto tratado. O que caracteriza a HQ é sua 
forma de contar as coisas, não o que conta, ou se ganha prêmios literários. 
 
A literatura dá conta de narrar apenas com o uso dos recursos da língua, oral ou 
escrita – um poema declamado é literatura, mesmo se composto por quem não é 
letrado... Uma obra de Monteiro Lobato não precisa ser ilustrada para ser 
compreendida, a ilustração no caso é um complemento editorial. Já um livro 
ilustrado como “O menino maluquinho” é meio híbrido, ele realmente perde o sentido 
sem as ilustrações do autor. Uma HQ é um passo além, imagens diagramadas numa 
página contam a história, com ou sem texto. A composição visual cria sentidos, as 
escolhas de traço e cor dão tonalidades emocionais – a literatura para causar efeitos 
análogos no leitor se apoia exclusivamente na língua. 
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Uma das diferenças mais básicas é que as artes visuais se mostram ao leitor de 
uma vez só (podem ser apreciadas no conjunto ou em partes) e outras como a 
literatura, o teatro e a música decorrem no tempo, de leitura ou execução. A 
presença do elemento visual na HQ permite que cada quadro seja contemplado de 
uma vez, o que em literatura não é possível: o escritor precisa “percorrer” uma cena, 
ou usar frases muito compactas e sem descrições como “Era noite”. 
 
O fato da HQ estar no meio do caminho entre o cinema e a literatura permite que ela 
se aproxime mais de um ou de outro, sem deixar de ser HQ. 
 
 
3. Na reportagem “Sem pesquisa não dá para transformar livros clássicos em 
HQ”117, aparece uma afirmação sua acerca da adaptação de Jubiabá, que “teve 
como foco os editais do governo e o público de escolas públicas e privadas”. Tal 
afirmação é “Esse tipo de HQ não é feito para leitores de quadrinhos”. Dessa 
maneira, você acredita que há diferenças entre adaptações literárias cujo público 
sejam alunos de escolas públicas e privadas e adaptações que tenham um público 
mais amplo? Caso, na sua concepção, haja essas diferenças, quais seriam elas? 
 
(SP) – Bem, nós já falamos por email que essa afirmação está truncada. Talvez eu 
tenha querido dizer que não fiz essa HQ só para os leitores de HQ, ou para os 
leitores mais típicos etc. De qualquer maneira, eu NÃO fiz essa adaptação com o 
foco – portanto, com a atenção maior voltada a isso – nas adoções escolares; e 
sempre tenho dito que não acho que HQ seja auxiliar para fomentar o gosto pela 
literatura. A preocupação com as escolas e adoções existe, sim, como condição 
para a viabilidade do projeto; a perspectiva da adoção permite investimentos 
maiores por parte da editora, em tiragem, recursos gráficos como qualidade do papel 
e cor, e também a escolha de temas mais conhecidos favorece editorialmente o 
projeto e sua divulgação. São preocupações importantes, fundamentais e 
indispensáveis – mas não o foco, pois pertencem às condições de viabilidade, e 
ainda que determinem a estrutura da HQ, são exteriores. 
 
O foco é o leitor; é a busca da compreensão honesta e sincera do tema; é aproveitar 
esses projetos para praticar e aprender a fazer HQs melhores; é também mostrar 
que a HQ é uma linguagem muito versátil e pode dar conta de contar histórias, expor 
pensamentos, apresentar ensaios, reportagens, aulas, reflexões filosóficas, análises, 
debates, dramas, poesia... 
 
Quero dizer, o foco principal está na arte e no conhecimento. 
 
 
4. Ainda da sua afirmação, parece ser possível inferir que existe um leitor assíduo de 
quadrinhos e um leitor que os lê esporadicamente. Como você caracterizaria um 
leitor assíduo de quadrinhos e um leitor de adaptações? 
 

                                                           
117 Reportagem disponível em: <http://educarparacrescer.abril.com.br/blog/biblioteca-
basica/2012/04/23/sem-pesquisa-nao-da-para-transformar-livros-classicos-em-hq/>. Acesso em: 04 
mar. 2014. 
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(SP) – Não, acho essas categorias insatisfatórias. Quem lê esporadicamente? Quem 
leva uma Mônica no banheiro, que lê porque a professora resolveu adotar “D.João 
Carioca”, quem é essa pessoa? Não seriam muitas? 
 
E quem lê assiduamente, teria um perfil só? Tem quem lê muito e só mangá, e não 
conhece nada absolutamente fora disso; tem quem lê muito, mas coisas muito 
variadas. Eu, por exemplo, faz anos que não sou leitor assíduo de quadrinhos. 
Noventa por cento das minhas leituras não são quadrinhos, e quando leio, quase 
sempre é releitura. 
 
Então, acho que é possível classificar os leitores, mas sem perder de vista os grupos 
reais e os contextos reais onde eles vivem. Seria um estudo complexo de várias 
gerações e segmentos, um ligado á cultura pop japonesa, outro aos quadrinhos 
europeus adultos, vários que acompanham a indústria norte-americana... dá uma 
sociologia complicada, acho que ainda não foi feita. 
 
Se eu me guiar apenas pelo que mostram as lojas de quadrinhos, dá a impressão 
que numericamente mangá e super-herói Marvel/DC “rules”, e que isso seria o “leitor 
assíduo”. Mas – sem desdenhar desses dois segmentos - a breve história (de um 
século) de HQ é tão mais rica que isso! A história da HQ não é uma “evolução” cujo 
ponto mais alto é o presente.  
 
Se esse estereótipo nerd predomina, eu não me guio por ele; não busco fazer algo 
que ele entenda e goste, porque isso além de reduzir os recursos aos clichês a que 
eles estão acostumados (como do herói cuja namorada acaba de morrer, ele olha 
para o céu e grita “nãããããooo”...), a minha HQ seria uma cópia inferior de estilos 
mais eficientes nesse tipo de coisa.  
 
Prefiro, assim, aprender o que foi deixado para trás, as grandes lições esquecidas. 
Mais em literatura, até, do que em HQ. Ninguém superou Shakespeare, Tolstoi... 
mas aqui já estou antecipando a pergunta seguinte... 
  
 
5. Pensando nas diferenças entre linguagem literária e linguagem dos quadrinhos, 
como, na sua concepção, deveria se caracterizar a linguagem de uma adaptação 
literária para os quadrinhos? Aliás, haveria diferença entre a linguagem de uma 
adaptação mais direcionada a um público composto por crianças e adolescentes (ou 
melhor, estudantes de escolas públicas e privadas) e a linguagem de uma 
adaptação formada por um público mais amplo? 
 
(SP) – Bem, eu li muitas adaptações literárias para crianças e adolescentes, como 
literatura mesmo (por Monteiro Lobato, Origenes Lessa, Carlos Heitor Cony), em 
HQ, para o cinema. Talvez as mais marcantes para mim foram as feitas para cinema 
e TV. 
 
Sempre gostei de ver um filme ou novela e comparar com o original: “A Moreninha”, 
novela da Globo nos anos 70, com o livro de Joaquim Manuel de Macedo, que muita 
gente acha bem chato (talvez com razão); “Mowgli”, primeiro como animação da 
Disney e HQ correspondente, depois em disco infantil, depois no original, o romance 
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de Kipling, traduzido por Lobato. Gosto de versões, traduções, imitações, todo tipo 
de comércio entre linguagens e idiomas. 
 
Por isso, sou bastante sensível e atento às diferenças entre meios e o que se deve 
fazer para que a obra “funcione” no novo formato: 
- se a obra tem palavras e se refere a coisas que não existem no mundo atual; 
- se ela é difícil, muito erudita, e até onde posso encontrar meios equivalentes e 
mais acessíveis de dizer a mesma coisa; 
- se toda a informação do original vai caber no novo meio (no caso das adaptações 
de literatura para novela de TV, é necessário “encher linguiça”); 
- buscar no meio visual, imagens e símbolos equivalentes ao meio literário; 
- decidir se tal trecho, narrado de forma descritiva, ficará mais interessante se 
transformado numa cena dramática, num diálogo; 
- tal trecho é muito cru, violento, pornográfico? Devo omiti-lo, pensando numa 
possível utilização escolar? Às vezes ocorre o contrário: em “O médico e o monstro” 
lemos que Hyde faz coisas terríveis, mas no romance elas estão como o nome dele, 
escondidas. No teatro e no cinema é que foram mostradas as maldades que ele 
comete, aprisionar em casa uma prostituta, torturá-la etc. 
 
Como hoje em dia os filmes e seriados com psicopatas se tornaram ultraviolentos 
até a banalidade, o romance de R.L.Stevenson virou uma água-com-açúcar, e uma 
adaptação precisará tomar alguma decisão com respeito à dose de violência 
mostrada para o público de hoje. Deverá atender á sede de sangue ou ao contrário, 
se contrapor à ela? 
Nesse quadro geral, a perspectiva da adoção escolar nos leva, a mim e à editora, a 
criar algumas pontes, facilitar o acesso até certo ponto, e evitar alguns atritos de 
pequena importância. Por exemplo, em Jubiabá – que é um Jorge Amado 
sensualmente light – optamos por omitir a palavra “bronha”; mas a cena de 
masturbação foi mantida, e mesmo o tom oblíquo e poético é similar à maneira como 
está no livro. 
Mas a maior parte das decisões é de natureza técnica e narrativa, do tipo “como isto 
vai funcionar na HQ”? “Como traduzir esta parte em imagens”?  
 
 
6. Especificamente com relação ao roteiro da adaptação, você acredita que, mesmo 
com os cortes necessários (pensando no fato de que a condensação parece ser 
inevitável na transposição da linguagem escrita para uma linguagem eminentemente 
imagética, como é a dos quadrinhos), é essencial transpor o texto literário, sem 
modificá-lo, isto é, como uma espécie de colagem? 
 
(SP) – Como se pode deduzir da resposta anterior, acredito veementemente que 
não, não se deve transpor o texto sem modifica-lo. Adaptar é realizar modificações 
necessárias para que a obra original se prolongue em outros meios e públicos.  
Tendo em mente essas modificações e cortes, precisamos, por outro lado, levar a 
prosa do autor até o novo leitor, pelo menos como uma amostra. 
 
Isso pode ser feito com ênfase na linguagem, nas palavras exatas; ou pode-se optar 
por encontrar outras palavras, mais simples talvez, diálogos abreviados, mas de 
alguma forma o “espírito” do autor e da obra precisam estar bem representados. 
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Uma HQ baseada em Jorge Amado precisa ser alegre e debochada; em Machado, 
precisa ser irônica e meio desiludida (seria um erro fazer um Brás Cubas romântico); 
em Lima Barreto, ágil e urbano, e por aí vai. 
 
Eu faria um “O Guarani” épico, falso e operístico; odeio as adaptações de Lobato 
que tentam recriá-lo nos dias atuais (desde a década de 70 até hoje), tinha que ser 
vintage, anos 1920-40. 
 
Então, para fazer uma adaptação, é preciso tornar-se um bom leitor, um leitor 
sensível, capaz de imaginar o que lê e relacionar a épocas, estilos, capaz de sentir o 
temperamento humano que anima a obra.  
 
Não é adaptar a obra ao público! Não é fazer um Jorge Amado com cara do que o 
público de hoje gosta, um Jubiabá mangá... É apresentar a obra e seu autor a ele, é 
levar ao público algo que ele não conhece, e que o adaptador acha interessante que 
ele conheça. 
 
Assisti ontem a um filme já velho, “O Reino proibido” (2008), com Jackie Chan e Jet 
Lee. É um filme muito bom, divertido e profundo sobre artes marciais, meio aventura 
juvenil adaptada de certas lendas chinesas. O roteirista é John Fusco. Além de ser 
talentoso e ter experiência com cinema, ele também é um praticante de artes 
marciais – quer dizer, não é um cara de fora. O assunto diz muito a ele, até 
filosoficamente. 
 
Assim, uma adaptação não é algo que se faz porque existe um mercado, ou um 
público. Acho que se faz adaptação com a motivação de quem descobriu algo novo 
e muito valioso, e quer sair contando para quem não conhece, e precisa tanto saber 
a língua das outras pessoas, como desejar entregar a boa nova fielmente como 
recebeu – tem que querer as duas coisas – como os apóstolos no Pentecostes, 
como Caminha na carta a el-rey. 
  
 
7. Grande parte dos pesquisadores da área de quadrinhos afirma que o “boom” das 
adaptações literárias para a linguagem das HQ’s ocorreu em 2006, ano em que o 
Governo Federal lançou um edital do PNBE, onde se menciona que o acervo das 
escolas será composto também por quadrinhos, “dentre os quais se incluem obras 
clássicas da literatura universal artisticamente adaptadas ao público jovem”. A partir 
desse fato, você acredita que haja uma tendência a que grande parte das 
adaptações literárias para os quadrinhos possa vir a ser enquadrada sob a categoria 
de literatura escolar, tal qual já acontece com as adaptações literárias em prosa? 
 
(SP) – Não sei. Esse enquadramento seria feito por quem, pelo governo, pelas 
escolas? Se isso for útil para a orientação dos educadores, não tenho nada contra. 
Em nada altera a natureza ou a motivação do que eu faço. 



284 

 

ANEXOS: ANEXO A – CAVANI, Júlio; JARBAS. “O homem que sabia javanês”. In: HÉLIO, Mário; LIN, João; GUAZELLI; CAVANI, 
Júlio et al. Domínio público: literatura em quadrinhos, v. 1. São Paulo: DCL, 2008. p. 30-40. 
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ANEXO B – BARROSO, Fabiano. Brincadeira. Surto. Disponível em: 
<http://surtofabiano.blogspot.com.au/2011/12/brincadeira-de-tchecov.html>. Acesso 
em: 09 jun. 2015. 
 

 
  



291 

 

 
  



292 

 

 
  



293 

 

 



294 

 

 
  



295 

 

 
  



296 

 

 
 
 
  
  



297 

 

 
  



298 

 

ANEXO C – TCHEKHOV, Anton. Brincadeira. In: O malfeitor e outros contos da 
velha Rússia. Trad. Tatiana Belinky. São Paulo: Ediouro, s/d. p. 32-35. 

 
 

Brincadeira 
 

Um claro dia de inverno... O frio é forte e seco de estalar, e Nádenka, que eu 
levo pelo braço, fica com os cachos das fontes e o buço no lábio superior orvalhados 
de prata cintilante. Estamos no cume de um morro alto. Diante dos nossos pés, até a 
planície, lá embaixo, estende-se um declive escorregadio e brilhante na qual o sol se 
mira como um espelho. Ao nosso lado está um trenó pequenino, forrado de pano 
vermelho-vivo. 

– Deslizemos até embaixo, Nadêjda Petrovna! – imploro eu. – Só uma vez! 
Garanto-lhe, ficaremos sãos e salvos! 

Mas Nádenka tem medo. Toda essa extensão, desde as suas pequeninas 
galochas até o fim da montanha de gelo, se lhe afigura como um terrível abismo de 
profundidade imensurável. Ela fica tonta e perde o fôlego. Só de olhar lá para baixo, 
quando eu apenas lhe proponho sentar-se no trenó - que terá então se ela arriscar 
despenhar-se no precipício? Ela morrerá, enlouquecerá! 

– Eu lhe suplico! – digo eu. – Não tenha medo! Compreenda, isso é fraqueza, 
é covardia! 

Nádenka cede, finalmente, e eu vejo pelo seu rosto que ela cede com perigo 
da própria vida. Acomodo-a, pálida e trêmula, no trenó, sento-me, enlaço-a com o 
braço e junto com ela precipito-me no abismo. 

O trenó voa como uma bala. O ar cortado chicoteia o rosto, silva nos ouvidos, 
bate, belisca raivoso, até doer, quer arrancar a cabeça dos ombros. A pressão do 
vento tolhe a respiração. É como se o próprio diabo nos tivesse agarrado com as 
suas patas, e, urrando, nos arrastasse para o inferno. Os objetos que nos cercam 
fundem-se num só longo risco, que corre vertiginoso. Parece, um instante mais, e 
estaremos perdidos! 

– Eu te amo, Nádia! – digo eu a meia voz. 
O trenó começa a deslizar mais devagar, mais devagar, os uivos do vento e 

os zumbidos das lâminas do trenó já não são tão terríveis, a respiração já não é tão 
ofegante, e, finalmente, chegamos ao fim. Nádenka está mais morta do que viva. 
Está pálida, mal consegue respirar... Eu a ajudo a levantar-se. 

– Nunca mais farei isto - diz ela, encarando-me com os olhos dilatados, 
cheios de terror. – Por coisa alguma do mundo! Por pouco não morri! 

Logo depois, ela volta a si e já me fita com um olhar interrogador: terei sido eu 
quem disse aquelas quatro palavras, ou foi apenas uma alucinação dentro do zunido 
da ventania? Mas eu estou calado diante dela, fumando e examinando com atenção 
a minha luva. 

Ela toma o meu braço e passeamos longos minutos diante do morro. O 
problema, visivelmente, não a deixa em paz. Foram pronunciadas aquelas palavras, 
ou não? Sim ou não? Sim ou não? É uma questão de amor-próprio, de honra, de 
vida, de felicidade, uma questão muito importante, a mais importante do mundo. 
Nádenka perscruta o meu rosto com olhares impacientes, tristes, penetrantes, 
responde atabalhoadamente, espera que eu fale. Oh, que jogo de emoções neste 
rosto encantador, que jogo! Vejo que ela luta consigo mesma, que precisa dizer 
alguma coisa, perguntar, mas não encontra palavras, está encabulada, 
amedrontada, embargada pela alegria... 
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– Sabe duma coisa? – diz ela, sem olhar para mim. 
– O quê? – pergunto eu.  
– Vamos mais uma vez... deslizar pelo morro. 
Subimos para o cume, pela escada. De novo faço Nádenka, pálida e trêmula, 

sentar no trenó, de novo nos despencamos no precipício medonho, de novo uiva o 
vento e zunem as lâminas, e de novo, quando o vôo do trenó está no auge do 
ímpeto e da zoeira, eu digo a meia voz: 

– Eu te amo, Nádenka!  
Quando o trenó se detém, Nádenka lança um olhar para o morro que 

acabamos de descer voando, depois perscruta longamente o meu rosto, escuta, 
atenta, a minha voz indiferente e calma, e toda ela, toda, até mesmo o regalo de 
peles e o capuz, toda a sua figurinha, exprime extrema perplexidade. E no seu rosto 
está escrito: 

“Mas o que é que está acontecendo? Quem pronunciou aquelas palavras? 
Foi ele, ou foi engano dos meus ouvidos?” 

Esta incerteza a perturba, a impacienta. A pobre menina não responde às 
minhas perguntas, franze a testa, está prestes a romper em choro. 

– Não preferes ir para casa? – pergunto eu. 
– Mas eu... eu gosto destas... descidas – diz ela, enrubescendo. Não quer 
deslizar mais uma vez?  
Ela “gosta” destas descidas, e no entanto, sentando-se no trenó, ela, como 

das outras vezes, fica pálida, ofegante de medo, trêmula. 
Descemos pela terceira vez, e eu vejo como ela fita o meu rosto, como 

observa os meus lábios. Mas eu aperto o lenço contra a boca, tusso, e quando 
chegamos ao meio do declive, deixo escapar: 

– Eu te amo, Nádia!  
E a charada continua charada! Nádenka se cala, está pensando... 

Acompanho-a para casa, ela procura andar mais devagar, atrasa o passo, espera 
sempre que eu lhe diga aquelas palavras. E eu vejo como sofre sua alma, como ela 
tem que se esforçar para não dizer: 

“Não pode ser que tenha sido o vento! E eu não quero que tenha sido o vento 
quem falou aquilo!” 

No dia seguinte de manhã, recebo um bilhetinho: “Se o senhor vai ao morro 
hoje, venha me buscar. N.” E desde essa manhã, comecei a ir com Nádenka ao 
morro, todos os dias e, voando encosta abaixo, no trenó, eu pronuncio, cada vez, a 
meia voz, as mesmas palavras: 

– Eu te amo, Nádia!  
Logo Nádenka acostuma-se a esta frase, como ao vinho e à morfina. Não 

pode viver sem ela. É verdade eu voar montanha abaixo lhe dá medo, como antes, 
mas já agora o medo e o perigo adicionam um encanto especial às palavras sobre o 
amor, as palavras que, como dantes, constituem uma charada e oprimem a alma. 
São sempre os mesmos dois suspeitos: eu e o vento... Qual dos dois lhe declara o 
seu amor, ela não sabe, mas, ao que parece, isto já não lhe importa mais; não 
importa o vaso em que se bebe, importa ficar embriagada! 

Um dia, fui até o morro sozinho; misturei-me à multidão e vejo como Nádenka 
chega até o sopé, como me procura com os olhos... E depois, timidamente, ela sobe 
os degraus... Ela tem medo de ir sozinha, oh, quanto medo! Está pálida como a 
neve, treme e vai, como se fosse para o cadafalso, mas vai, vai sem olhar para trás, 
com decisão. Pelo visto, ela resolveu, finalmente, tirar a prova: será que se farão 
ouvir aquelas palavras estranhas, quando eu não estiver junto? E vejo como ela, 
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lívida, com a boca entreaberta de horror, toma assento no trenó, fecha os olhos, e, 
despedindo-se para sempre do mundo, o põe em movimento... “zzzzzz..." zunem as 
lâminas. Ouvira Nádenka aquelas palavras? Não sei... Vejo apenas como ela se 
levanta do trenó, exausta, fraca. E vê-se pelo seu rosto que nem ela mesma sabe se 
ouviu alguma coisa ou não. O pavor, enquanto ela voava morro abaixo, roubou-lhe a 
capacidade de ouvir, de distinguir os sons, de entender... 

Mas eis que chega o mês de março, primaveril... O sol torna-se mais 
carinhoso. O nosso morro de gelo escurece, perde o seu brilho e se derrete, afinal. 
Acabaram os passeios de trenó. A pobre Nádenka já não tem mais onde ouvir 
aquelas palavras, e nem há quem as pronuncie, pois o vento não se ouve mais, e eu 
me preparo para voltar a Petersburgo - por muito tempo, quiçá para sempre. 

Uma vez, pouco antes de partir, uns dois dias, estava eu sentado, ao 
crepúsculo, no jardinzinho, separado do pátio onde mora Nádenka por uma cerca 
alta de madeira. Ainda faz bastante frio, debaixo do lixo, ainda há neve, as árvores 
ainda estão mortas, mas já cheira à primavera, e, preparando-se para a noitada, as 
gralhas fazem grande algazarra. Aproximo-me da cerca e espio pela fresta. E vejo 
como Nádenka sai para os degraus e fixa o olhar tristonho e saudoso no 
firmamento... O vento da tarde sopra-lhe no rosto pálido e desanimado... Ele lembra-
lhe aquele outro vento, que uivava lá no morro, quando ela ouvia aquelas quatro 
palavras, e seu rosto fica triste, triste, e pela face desliza uma lágrima... E a pobre 
menina estende os braços, como se implorando ao vento que lhe traga aquelas 
palavras mais uma vez. E eu, esperando o vento favorável, sopro a meia voz: 

– Eu te amo, Nádia! 
Deus meu, o que se passa com Nádenka! Ela solta um grito, sorri com o rosto 

inteiro e estende os braços ao encontro do vento, risonha, feliz, tão bonita. 
E eu vou arrumar as malas... 
Isto foi há muito tempo. Agora, Nádenka já é casada; casaram-na, ou foi ela 

mesma que quis - isto não importa - com um secretário da Curadoria, e hoje ela já 
tem três filhos. Mas os nossos passeios no morro e a voz do vento trazendo-lhe as 
palavras "eu te amo, Nádenka", não foram esquecidos. Para ela, isto é hoje a mais 
feliz, a mais comovedora e a mais bela recordação da sua vida... 

Mas eu, hoje, que estou mais velho, já não compreendo mais, para que dizia 
aquelas palavras, porque brincava... 
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ANEXO D – BARROSO, Fabiano. A menina dos fósforos. Graffiti 76% quadrinhos, n. 
15, 2006. Disponível em: 
<http://graffiti76.blogspot.com.br/2012_03_01_archive.html>. Acesso em: 09 jun. 
2015. 
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ANEXO E – ANDERSEN, H.C. A menina dos fósforos. In: ANDERSEN, H.C. Contos 
de Andersen, II: A rainha da Neve. Trad. Pepita de Leão. Porto Alegre: Globo, 1959. 
p. 267-274.  
 
 

A menina dos fósforos 
 

 
Era véspera de Ano Bom. Fazia um frio intenso; já estava escurecendo e caía 

neve. Mas a despeito de todo o frio, e da neve, e da noite, que caía rapidamente, 
uma criança, uma menina, descalça e de cabeça descoberta, vagava pelas ruas. É 
certo que estava calçada quando saiu de casa; mas as chinelas eram muito 
grandes, pois que a mãe as usara, e escaparam-lhe dos pezinhos gelados, quando 
atravessava correndo uma rua, para fugir de dois carros que vinham a toda a brida. 
Não pôde achar um dos chinelos e o outro apanhou-o um rapazinho, que saiu 
correndo e declarando que aquilo ia servir de berço aos seus filhos, quando os 
tivesse. 

Continuou, pois, a menina a andar, agora com os pés nus e gelados. Levava 
no avental velhinho uma porção de pacotes de fósforos e tinha na mão uma 
caixinha: não conseguira vender uma só em todo o dia, e ninguém lhe dera esmola –
nem um só vintém.  

Assim, morta de fome e frio, ia se arrastando penosamente, vencida pelo 
cansaço e o desânimo – a estátua viva da miséria.  

Os flocos de neve caíam pesados, sobre os lindos cachos louros que lhe 
emolduravam graciosamente o rosto; mas a menina nem dava por isso. Via, pelas 
janelas das casas, as luzes que brilhavam lá dentro; vagava na rua um cheiro bom 
de pato assado – era a véspera do Ano Bom – isso sim, não o esquecia ela. Achou 
um canto, formado pela saliência de uma casa, e acocorou-se ali, com os pés 
encolhidos para abrigá-los ao calor do corpo; mas cada vez sentia mais frio. Não se 
animava a voltar para casa, porque não tinha vendido uma única caixinha de 
fósforos, e não ganhara um vintém; era certo que levaria algumas lambadas. Além 
disso, lá fazia tanto frio como na rua, pois só havia o abrigo do telhado, e por ele 
entrava uivando o vento, apesar dos trapos e das palhas que lhe tinham vedado as 
enormes frestas.  

Tinha as mãozinhas tão geladas... estavam duras de frio. Quem sabe se 
acendendo um daqueles fósforos pequeninos, sentiria algum calor? Se se animasse 
a tirar um ao menos da caixinha, e riscá-lo na parece para acendê-lo... Ritch!... 
Como estalou, e faiscou, antes de pegar fogo!  

Deu uma chama quente, bem clara, e parecia mesmo uma vela, quando ela o 
abrigou com a mão. E era uma vela esquisita, aquela! Pareceu-lhe logo que estava 
sentada diante de uma grande estufa, de pés e maçanetas de bronze polido. Ardia 
nela um fogo magnífico, que espalhava suave calor. E a meninazinha ia estendendo 
os pés enregelados para aquecê-los e... crac! Apagou-se o clarão! Sumiu-se a 
estufa, tão quentinha, e ali ficou ela, no seu canto gelado, com um fósforo apagado 
na mão. Só via agora a parede escura e fria.  

Riscou outro. Onde batia a sua luz, a parede tornava-se transparente como a 
gaze, e ela via tudo lá dentro da sala. Estava posta a mesa, e sobre a toalha 
alvíssima via-se, fumegando entre toda aquela porcelana tão fina, um belo pato 
assado, recheado de maçãs e ameixas. Mas o melhor de tudo foi que o pato saltou 
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do prato e, com a faca ainda cravada nas costas, foi indo pelo soalho direto à 
menina que estava com tanta fome, e...  

Mas – que foi aquilo? No mesmo instante acabou-se o fósforo, e ela tornou a 
ver somente a parede nua e fria, na noite escura. Riscou outro fósforo, e àquela luz 
resplandecente, viu-se sentada debaixo de uma linda árvore de Natal. Oh! Era muito 
maior, e mais ricamente decorada do que aquela que vira, naquele Natal, ao espiar 
pela porta de vidro da casa do negociante rico. Entre os galhos brilhavam milhares 
de velinhas; e estampas coloridas, como as que via nas vitrinas das lojas, olhavam 
para ela. A criança estendeu os braços, diante de tantos esplendores, e então, 
então... apagou-se o fósforo. Todas as luzinhas de natal foram subindo, subindo, 
mais alto, cada vez mais alto, e de repente ela viu que eram estrelas, que cintilavam 
no céu. Mas uma caiu lá de cima, deixando uma esteira de poeira luminosa no 
caminho.  

– Morreu alguém – disse a criança.  
Porque sua avó, a única pessoa que a amara no mundo, e que estava morta, 

lhe dizia sempre que quando uma estrela desce, é que uma alma subiu para o céu.  
Agora ela acedeu outro fósforo; e desta vez foi a avó que lhe apareceu, a sua 

boa vovó, sorridente e luminosa, no esplendor da luz.  
– Vovó! – gritou a pobre menina – Leva-me contigo... Já sei que quando o 

fósforo se apagar, tu vais desaparecer, como se sumiram a estufa quente, e o rico 
pato assado, e a linda árvore de Natal!  

E a coitadinha pôs-se a riscar na parede todos os fósforos da caixa, para que 
a avó não se desvanecesse. E eles ardiam com tamanho brilho, que parecia dia, e 
nunca ela vira a vovó tão alta, nem tão bela! E ela tomou a neta nos braços, e 
voaram ambas, em um halo de luz e de alegria, mais alto, e mais alto, e mais 
longe... longe da terra, para um lugar lá em cima onde não há mais frio, nem fome, 
nem sede, nem dor, nem medo, porque elas estavam agora com Deus.  

A luz fria da madrugada achou a menina sentada no canto, entre as casas, 
com as faces coradas e um sorriso de beatitude. Morta. Morta de frio, na última noite 
do ano velho. 

 A luz do Ano Bom iluminou o pequenino corpo, ainda sentado no canto, com 
a mão cheia de fósforos queimados.  

– Sem dúvida ela quis aquecer-se – diziam.  
Mas... ninguém soube das lindas visões, que visões maravilhosas lhe 

povoaram os últimos momentos, nem em que halo tinha entrado com a avó nas 
glórias do Ano Novo. 
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ANEXO F – ARRUDA, João; MITCHELL, Vinicius. Julgamento de Capitu. Disponível 
em: <https://balaiodasletras.wordpress.com/2009/11/27/o-julgamento-de-capitu/>. 
Acesso em: 09 jun. 2015. 
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