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10 LITERATURA EM QUADRINHOS 

 

 Existe uma inegável diversidade de gêneros nas histórias em quadrinhos. Classificar ou 

categorizar esses gêneros é tarefa difícil e nem sempre precisa. Ramos (2009) afirma com razão: 

 

A diversidade de gêneros, nesse caso, está atrelada a uma série de fatores, como a intenção do 

autor, a forma como a história é rotulada pela editora que a publica, a maneira como a trama será 

recebida pelo leitor, o nome com o qual o gênero foi popularizado e que o tornou mais conhecido 

junto ao público. 
 

 Devido à “ainda pequena produção científica a respeito dos quadrinhos (consequência de um 

histórico preconceito sobre o tema, inclusive dentro da universidade)” e à falta de “necessárias pesquisas 

científicas sobre a área” para um “melhor entendimento dessa linguagem” (RAMOS, 2009), encontram-se 

dificuldades para a categorização dos gêneros das HQs de forma menos subjetiva. Sobre a questão dos 

gêneros, ainda consoante Ramos (2009): 

 

É um assunto complexo e que precisa de um estudo mais aprofundado. Mas podem-se ver algumas 

tendências. Parece haver um maior interesse em rotular tais gêneros pela temática da história: 

super-heróis, terror, infantil, detetive, faroeste, ficção científica, aventura, biografia, humor, mangá 

(nome dado ao quadrinho japonês e a seus diferentes gêneros), erótica, literatura em quadrinhos 
(adaptações de obras literárias), as extintas fotonovelas, o jornalismo em quadrinhos (reportagens 

feitas na forma de quadrinhos). 

 

Seguramente há mais temas possíveis e outros mais ainda surgirão. Mas o importante é frisar que 

cada um pode constituir um gênero autônomo, publicado em diferentes formatos e suportes. 
 

 Já se falou aqui sobre os gêneros de quadrinhos (capítulo 6), e a relação acima pode ser acrescida 

da quadrinização de filmes, que já também foi mencionada e exemplificada aqui (cf. 7.10). Vejamos a 

seguir alguns exemplos de adaptações de obras literárias, a chamada “literatura em quadrinhos”. Neste 

gênero, existem adaptações de obras tidas como clássicas, obras mais modernas, releituras de obras 

segundo a visão do roteirista e do artista da HQ, e obras literárias adaptadas para os quadrinhos de forma 

facilitada para servir como apoio a aulas das mais variadas disciplinas, ou para iniciar os leitores na dita 

literatura tradicional. 

 

10.1 A Carta de Pero Vaz de Caminha a El-Rei D. Manuel 

 Todos conhecem a Carta de Pero Vaz de Caminha, e seu texto, integral ou resumidamente, é 

utilizado em muitas escolas e universidades. Existem versões da Carta mantendo o português da época e 

versões com o português mais moderno. De qualquer forma, pode ser interessante a versão em quadrinhos 

lançada em 2000 pela Editus, de Ilhéus, com texto de Henrique Campos Simões (Especialista em História 

do Descobrimento do Brasil e Professor Titular da UESC) e arte de Reinaldo Rocha (ilustrador, chargista, 

programador visual e cenógrafo). Inegavelmente, seja para crianças, adolescentes ou adultos, a versão em 

quadrinhos pode ser bem mais “apetitosa” do que o texto puro e simples da Carta original, embora, 

dependendo do público e dos objetivos, o ideal seja utilizar as duas versões complementarmente. 
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Figura 1 – Capa de “O Achamento do Brasil” 
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 Abaixo o início da Carta, em português antigo (esquerda) e recente (direita): 

 

 
Figura 2 – Trecho da Carta de Pero Vaz de Caminha 

 

 As figuras 3 e 4 apresentam as primeiras linhas ampliadas dos dois textos acima. 

 

 
Figura 3 – Trecho ampliado da Carta de Pero Vaz de Caminha 

 

 
Figura 4 – Trecho ampliado da Carta de Pero Vaz de Caminha 
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 A Figura 5 apresenta a primeira página da versão da Carta em quadrinhos, com o mesmo texto das 

primeiras linhas da Carta original. O texto ampliado das figuras 3 e 4 aparece embaixo à esquerda na 

Figura 5. 

 

 
Figura 5 – Trecho da primeira página da Carta de Pero Vaz de Caminha em quadrinhos 
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 Não há dúvidas quanto ao maior apelo do texto em questão colocado sobre as ilustrações e abaixo 

de um “jornal” da época (Figura 5). 

 Mais um trecho da carta aparece a seguir, com algumas linhas ampliadas (figuras 6, 7 e 8). 

 

 
Figura 6 – Trecho da Carta de Pero Vaz de Caminha 

 

 
Figura 7 – Trecho ampliado da Carta de Pero Vaz de Caminha 

 

 
Figura 8 – Trecho ampliado da Carta de Pero Vaz de Caminha 
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 O trecho em questão, especialmente a passagem sobre os índios e suas “vergonhas” (Figura 8), 

aparece no primeiro recordatório da Figura 9, já adaptado para a forma de quadrinhos. 

 

 
Figura 9 – Trecho de página da Carta de Pero Vaz de Caminha em quadrinhos 
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 O texto aparece majoritariamente em forma de “legenda” (ou recordatório), elemento das histórias 

em quadrinhos, normalmente em formato retangular, que pode representar a fala do narrador onisciente, 

de um narrador-personagem fazendo ou não menção a um fato pregresso (flashback), com sua fala ou 

pensamento. (Ramos, 2009) No entanto, a história está impregnada de balões de fala, com textos baseados 

na Carta, mas muitas vezes de forma romanceada pelos autores. A Figura 10 apresenta um exemplo de 

página com legendas e balões: 

 
Figura 10 – Página da Carta de Pero Vaz de Caminha em quadrinhos (legendas e balões) 
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10.2 Casa-Grande & Senzala 

 

 Não são somente as obras da chamada Literatura que são adaptadas para os quadrinhos; livros de 

outras áreas também recebem sua versão quadrinizada, como é o caso, por exemplo, de Casa-Grande & 

Senzala, do sociólogo Gilberto Freyre, publicado pela Editora Global (São Paulo) em 2005 (Figura 11). O 

livro original foi publicado em 1933 e “revolucionou os estudos sociais no Brasil, tanto pela novidade dos 

conceitos e métodos utilizados quanto pela qualidade literária” (FREYRE, 2005). A primeira versão em 

quadrinhos foi publicada em 1981, pela Editora Brasil-América (EBAL), por iniciativa de Adolfo Aizen. 

O texto foi escrito por Estêvão Pinto, professor de Sociologia, Antropologia e Etnografia, e ilustrado por 

Ivan Wasth Rodrigues. Sobre a edição em cores da Editora Global, 2005, afirmam os editores: 

Casa-Grande & Senzala teve sua versão quadrinizada publicada pela primeira vez em 1981, com 

adaptação feita pelo antropólogo e historiador pernambucano Estêvão Pinto. O texto em 
quadrinhos, como notarão aqueles que conhecem o teor da obra-mestra de Freyre, procurou 

manter-se o mais próximo possível do texto original. As ilustrações da primeira edição foram 

feitas por Ivan Wasth Rodrigues e foram publicadas em preto e branco, a fim de que a obra tivesse 

um preço acessível. Posteriormente, em 2000, por ocasião do centenário de nascimento de Gilberto 

Freyre, publicou-se uma nova edição de Casa-Grande & Senzala em Quadrinhos, desta vez com 

os desenhos de Rodrigues cuidadosamente colorizados por Noguchi. A edição em cores trouxe 

nova vida ao livro, dando ainda mais vivacidade à colorida prosa de Freyre. 

 

 
Figura 11 – Capa de Casa-Grande & Senzala em Quadrinhos (Global, 2005) 
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 É importante ressaltar que Gilberto Freyre defendeu as histórias em quadrinhos por diversas vezes 

durante as duras críticas que as HQs recebiam nos anos 1940. Durante seu primeiro mandato de deputado 

federal, “Freyre subiu à tribuna da Câmara dos Deputados para convencer o Congresso Nacional a lançar 

uma versão em quadrinhos da Constituição, promulgada naquele ano” [1946]. Dois anos depois, Freyre, 

como relator da comissão de Educação e Cultura da Câmara, criada para investigar denúncias sobre os 

efeitos das HQs na educação das crianças, propôs em seu parecer que em vez de censurar as editoras, 

fosse feita a “imediata reabilitação daquele gênero novo de histórias para meninos e mesmo para gente 

grande”. (GONÇALO JUNIOR, 2004, p. 156) 

 A maior parte do livro apresenta o texto em forma de legendas com as falas do narrador. Existem 

alguns balões, mas quase todos ou contêm falas que na verdade são falas do narrador colocadas na boca 

de personagens que aparecem desenhadas, ou estão em balões com o rabicho (apêndice) cortado e que 

também, na maior parte das vezes, representam as falas do narrador ou sua contextualização. A Figura 12 

ilustra melhor este fato. 

 
Figura 12 – Página interna de Casa-Grande & Senzala em Quadrinhos (Global, 2005) 
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 Tanto na Carta de Pero Vaz de Caminha quanto em Casa-Grande e Senzala o recurso mais 

utilizado para a veiculação dos textos é a legenda. O fenômeno não é estranho aos quadrinhos, sendo 

bastante comum em HQs mais antigas, como as do Príncipe Valente, fato ilustrado na Figura 13. Neste 

caso, as falas das personagens apareciam entre aspas, em meio ao texto narrativo. 

 

 
Figura 13 – Página interna de Príncipe Valente 

 

10.3 A Arte da Guerra 

 A Arte da Guerra é um tratado militar escrito pelo estrategista conhecido como Sun Tzu no século 

IV a.C. Uma versão em estilo mangá foi criada por Tsai Chih Chung e lançada no Brasil pela Ediouro em 

1988. As personagens são bastante estereotipadas, com uma arte que beira o humor gráfico (figuras 14 e 

15). 
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Figura 14 – Capa de A Arte da Guerra em Quadrinhos 

 

 
Figura 15 – Página interna de A Arte da Guerra em Quadrinhos 
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10.4 A Bíblia 

 A Bíblia já teve diversas versões adaptadas para os quadrinhos; algumas reproduzem fielmente 

passagens dos evangelhos, outras ilustram histórias extraídas do antigo e do novo testamento, e outras 

ainda são adaptações, sem falar em quadrinhos com histórias de santos e personagens bíblicos. 

 Em 1956, em meio à campanha pública contra as HQs, a EBAL publicou, em sua Coleção Série 

Sagrada, diversas histórias de santos e santas; um exemplo está na Figura 16. Para conferir autoridade às 

revistas, a Igreja recebia um exemplar e colocava seu Imprimatur, ou seja, a autorização para publicação 

por estar de acordo com os cânones católicos (Figura 17). 

 

 
Figura 16 – Capa de A História de Santa Rita de Cássia 
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Figura 17 – Imprimaturdo Bispo de Santos para História de Santa Rita de Cássia 

 

 Dentro da mesma linha, a Editora Brasil-America (EBAL) publicou uma edição da Bíblia em 

quadrinhos (Figura 18). Por um lado, era mais uma das inúmeras possibilidades dos quadrinhos, mas por 

outro era uma maneira de seduzir os críticos dos quadrinhos, na medida em que se tratava de um texto 

“respeitável” e deveria ter o apoio da sociedade; assim se tentava retirar o foco das críticas aos 

quadrinhos. Além do imprimatur e do nihil obstat da Igreja Católica, tais publicações alardeavam em suas 

páginas que tinham o “beneplácito da hierarquia católica” (Figura 19). 

 

   
Figura 18 – Capas da Bíblia em Quadrinhos: Novo Testamento, partes 1 e 2 
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Figura 19 – Nihil obstat e Imprimatur do censor católico para a Bíblia em Quadrinhos: Novo Testamento 

 

 Observe-se na Figura 19 a ressalva para a “Orientação do Cônego Antônio de Paula Dutra”, 

conferindo “respeitabilidade” à publicação. 

 Algumas das diversas publicações com histórias bíblicas aparecem ilustradas nas figuras a seguir. 

 

  
Figura 20 

Esquerda – Bíblia em Quadrinhos 

(Disponível em: <http://www.universohq.com/quadrinhos/2007/n13092007_07.cfm>. Acesso em: 21 jul. 2009.) 

Direita – José 

(Disponível em: <http://hq.cosmo.com.br/textos/hqcoisa/h0029_bilblia.shtm>. Acesso em: 21 jul. 2009.) 

 

  

  

http://www.universohq.com/quadrinhos/2007/n13092007_07.cfm
http://hq.cosmo.com.br/textos/hqcoisa/h0029_bilblia.shtm
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 A Figura 20 (esquerda) ilustra a capa da Bíblia em Quadrinhos, produzida em Pernambuco, com 

histórias do Velho Testamento, e que é distribuída gratuitamente em escolas e creches de Recife, com 

apoio do Governo Federal. À direita, uma revista da coleção Contando a Bíblia (Ed. O Levita). 

 Até mesmo o cartunista Robert Crumb, famoso por suas HQs underground (Gato Fritz), lançou 

sua versão da Bíblia, com seu desenho característico e estilizado (Figura 21). O autor garante ter 

respeitado o texto original, mas afirma que a obra fugiu à interpretação teológica e escolar tradicional; 

além disso, a capa adverte: “supervisão de adultos recomendada para menores”, possivelmente devido às 

ilustrações ousadas. (LAGE, 2009) 

 

 
Figura 21 – Ilustração da Bíblia de Robert Crumb publicada pela revista New Yorker 

 

 Uma quadrinização recente da Bíblia foi realizada pelos ingleses Akinsiku (roteiro) e Siku (arte), 

intitulada A Bíblia em Mangá. Foi criada em estilo mangá e publicada em dois volumes, o Velho 

Testamento e o Novo Testamento. O desenho é bastante estilizado e o texto é distribuído em legendas e 

balões (figuras 22 e 23). Embora elogiada por muitos, a versão é alvo de algumas críticas. Heitor Pitombo 

nos oferece uma curta resenha, que reproduzimos a seguir. 

 
Ultimamente, o mangá tem se prestado até como suporte para estudos de religião. A JBC acaba de 
lançar uma versão em quadrinhos para a Bíblia que, embora tenha sido produzida no Reino Unido, foi 

realizada no que pretendeu ser o mais puro estilo nipônico – que acabou se configurando, de acordo 

com o desenhista da obra, Siku, num “traço híbrido”. A Bíblia em Mangá – O Novo Testamento e O 

Antigo Testamento, no entanto, tomaram liberdades que podem comprometer um bom entendimento 
dos fatos devidamente narrados pelo livro sagrado. Para começo de conversa, Cristo é mostrado de um 

jeito mais carregado (e sem barba). Fora isso, o roteirista Akinsiku se ateve a pequenos fragmentos de 

passagens bíblicas, sem muito aprofundamento – o calvário e a crucificação, por exemplo, se resumem 
a dois quadrinhos. No entanto, em vários trechos da obra há indicações sobre onde obter mais 

informações, o que, didaticamente, pode ser interessante por estimular o leitor a buscar mais detalhes 

sobre um ou outro fato. O valor da obra pode ser mensurado quando sabemos que ela foi aprovada pela 

Sociedade Bíblica Internacional. (PITOMBO) 
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Figura 22 – Capas de A Bíblia em Mangá, Velho e Novo Testamento 

 

 Observe-se na Figura 23 a estilização das figuras, especialmente da figura de Cristo (primeiro 

quadro à direita), sem barba e com cavanhaque. As figuras 24 e 25 apresentam mais páginas internas dos 

dois livros; na Figura 26 temos outro ângulo do rosto de Cristo. 
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Figura 24 – Página interna de A Bíblia em Mangá: Novo Testamento 
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Figura 25 – Páginas internas de A Bíblia em Mangá: Velho Testamento 

 

 
Figura 26 – Páginas internas de A Bíblia em Mangá: Novo Testamento 
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10.5 Romances 

 De há muito, os grandes clássicos da Literatura possuem versão quadrinizada; seja leitura infanto-

juvenil seja leitura adulta, a adaptação de livros para HQs vem acontecendo com certa frequência, com 

críticas positivas e negativas. Algumas edições tentam respeitar o mais fielmente possível a história 

original, as características das personagens, os cenários descritos, ao passo que outras tomam liberdades 

no traço e no texto, trazendo assim ao leitor uma releitura do texto original, embora a maioria, mesmo em 

releitura, preserve as características originais do romance, novela ou conto. 

 Heitor Pitombo, em sua introdução ao artigo “Literatura em quadrinhos: uma relação onde não 

existe crise”, afirma: “Tudo começou com a americana Classics Illustrated, em meados dos anos 1940. 

Mas o Brasil foi um dos primeiros países a ter seus clássicos literários adaptados para os quadrinhos.” No 

Brasil, muitas das histórias da Classics Illustrated foram publicadas pela Editora Brasil-America (EBAL) 

em sua série Edição Maravilhosa e depois pela Abril Jovem. Atualmente, no Brasil e no mundo, 

continuam as adaptações de romances para os quadrinhos e não é difícil encontrar produções de excelente 

qualidade que podem ser apreciadas por fãs de HQs e de livros, além de utilizadas no ensino. Não se trata 

de resumo, e “a intenção não é substituir o livro original”. (PRADO, 2008) 

 Alguns poucos exemplos aparecem a seguir (figuras 27 a 32). 
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Figura 27 – Capa de O Conde de Monte Cristo 
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Figura 28 – Página interna de A Metamorfose, de Kafka 
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Figura 29 – Página interna de Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto 
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Figura 30 – Página interna de A Relíquia, de Eça de Queiroz 

 

 Note-se na Figura 30 a estilização dos traços de Marcatti (influência de Crumb? Aragonés?), em 

sua interpretação para as personagens do livro de Eça de Queiroz. A história, no entanto, segue bem 

fielmente o texto original do romance. 
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Figura 31 – Página interna de O Beijo no Asfalto, de Nelson Rodrigues 

 

 A página retratada na Figura 31 pode, em seu jogo de claro-escuros e no desenho estilizado das 

personagens, lembrar de longe o traço de Sin City, de Frank Miller. 
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Figura 32 – Capa de Artemis Fowl: The Graphic Novel, de Eoin Colfer 

 

 Como se vê na Figura 32, mesmo a literatura mais recente já possui sua versão em quadrinhos. O 

exemplo citado é de Artemis Fowl, personagem de histórias infanto-juvenis, na esteira de Harry Potter. 
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10.6 Contos dos Irmãos Grimm 

 Os famosos contos dos irmãos Jacob e Wilhem Grimm começaram a ser reunidos a partir de 1806 

e publicados a partir de 1811. Nas orelhas da edição dos Contos de Fadas, da Editora Itatiaia (2000), L. 

Mariano Jr. resume as razões que levaram os irmãos Grimm ao recolhimento das fábulas infantis. 

 
Depois da ascensão da burguesia, da Revolução Industrial e da Revolução Francesa, a reviravolta 

da mentalidade científica acabou resultando na valorização da cultura popular, ao apagar das luzes 
do século XVIII. Foi a partir de então que os eruditos desceram de seu pedestal, passando a 

recolher, nas fontes, as antigas tradições que o povo teimava em preservar. Danças, canções, 

provérbios, crendices – tudo era matéria de compilação e estudo. Criou-se até uma palavra – 

folclore – para designar esse conjunto de tradições, todos esses temas de investigação. 

 

Um campo logo vasculhado foi o das histórias infantis, ou contos de fada, de origem antiquíssima, 

conforme posteriormente se constatou. Eram aquelas narrativas que, por séculos a fio, vinham 

sendo transmitidas de pai para filho, com o objetivo de entreter as crianças e embalar seu sono. É 

bem verdade que alguns deles resultavam antes em pesadelos que em doces sonhos, mas isso já é 

outra história – e não da carochinha. 

 

Recolher e recontar foi o caminho escolhido pelos eruditos que se dedicaram a esse tipo de 
pesquisa. Entre eles, destaca-se a curiosa dupla dos irmãos filólogos Jacob e Wilhelm Grimm, 

estudiosos alemães, que produziram uma obra de imediata aceitação, não só em sua terra natal, 

como em todo o mundo civilizado. 

 

 Os contos dos irmãos Grimm vêm sendo analisados pelos mais diversos especialistas das mais 

diversas áreas, como bem resume Francisco Gregório Filho na apresentação de Irmãos Grimm em 

Quadrinhos: Os clássicos das fábulas reinventados pela nova geração de quadrinistas brasileiros 

(Desiderata, 2007): 

 
Os estudiosos da linguagem e, ainda, antropólogos, psicanalistas, historiadores, educadores e os 

narradores festejam, com vibração, a presença dos irmãos Grimm e suas histórias na construção 

das sociedades modernas e na formação das identidades dos povos e suas nações, nesse entrelaço 

de notícias das experiências de personagens e seus enfrentamentos às ameaças, às dores, às 

alegrias, aos fracassos e às visitas necessárias à plenitude da condição humana. 

 

 Para alguns estudiosos, as fábulas compiladas pelos irmãos Grimm originalmente eram violentas e 

aterrorizadoras, tendo sido polidas e alteradas através dos anos. Seja como for, as versões em quadrinhos 

ora tentam transcrever com fidelidade as histórias como são mais conhecidas, ora trazem releituras 

interessantes, de acordo com a interpretação de roteiristas e desenhistas. 

 As figuras 33 e 34 ilustram, respectivamente, uma página de Chapeuzinho Vermelho, no desenho 

de Arthuro Uranga, e uma página de Rapunzel, no traço de Fabio Lyra, ambos publicados em Irmãos 

Grimm em Quadrinhos (op. cit.). Notem-se as legendas interagindo com os balões, o traço mais “rústico” 

e a disposição das onomatopeias em Chapeuzinho Vermelho (figura 33), ao lado do traço mais 

“comedido”, mais “redondo” de Rapunzel (figura 34). 
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Figura 33 – Chapeuzinho Vermelho por Arthuro Uranga 
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Figura 34 – Rapunzel por Fabio Lyra 
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 Consideremos agora a leitura de alguns contos dos irmãos Grimm feita pela mangaká Kei 

Ishiyama, em versão mangá, em seu livro Grimms Mangá (New Pop Editora, 2007). O mangá traz cinco 

histórias recolhidas pelos irmãos Grimm, algumas das quais com significativa modificação em relação às 

histórias da maneira como são usualmente veiculadas. Para podermos comparar as leituras de diferentes 

artistas, vejamos abaixo um resumo de Chapeuzinho Vermelho e de Rapunzel, como aparece no referido 

mangá. 

 Chapeuzinho Vermelho: A história começa com o pai do lobo dizendo a seu filho que “para se 

tornar um lobo de verdade é preciso se alimentar de uma virgem humana”. O lobinho encontra a 

Chapeuzinho, conversam, e ele vai à casa da vovó, chegando antes da menina. Ajuda a vovó nos trabalhos 

da casa até a chegada do caçador, que nota ser ele um lobo (o lobinho é sempre mencionado como um 

menino com rabo). Ao ser “desmascarado”, o lobinho se transforma, adquire a aparência de um lobo 

feroz, e o caçador quer matá-lo. Chapeuzinho o defende (“Ele não fez absolutamente nada! Por que o 

senhor quer deixá-lo com medo?”), ao que o lobinho pede Chapeuzinho em casamento (“Case comigo!! 

Eu vou te proteger!!”), mas Chapeuzinho quer que se tornem amigos primeiro. 

 Rapunzel: Uma bruxa toma Rapunzel de seus pais e o tranca [Rapunzel aqui é um menino] numa 

torre, sob o pretexto de protegê-lo “da feiura do mundo lá fora”. Rapunzel tem longas tranças, que são 

usadas pela bruxa para o visitar. Uma linda menina, Eva, aparece e, também por meio das tranças, sobe à 

torre; apaixonam-se e passam a se encontrar na torre. O pai da menina descobre o romance e tem uma 

briga com a bruxa, que lança um feitiço que aparta os dois amantes, mas eles se reencontram no final. 

 Na versão mangá, portanto, personagens, temáticas e tramas são modificadas. A seguir estão a 

capa do livro (Figura 35) e páginas internas de Chapeuzinho Vermelho (Figura 36) e de Rapunzel (Figura 

37), segundo a desenhista japonesa Kei Ishiyama. 
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Figura 35 – Grimms Manga (capa) 

 

 
Figura 36 – Grimms Manga (Chapeuzinho Vermelho) 
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Figura 37 – Grimms Manga (Rapunzel) 

 

 Desnecessário apontar as diferenças de estilo entre a versão brasileira (figuras 33 e 34) e a versão 

mangá (figuras 36 e 37). A versão brasileira tenta se manter fiel às histórias originais, ao passo que a 

versão mangá as subverte, por vezes radicalmente. 

 

10.7 Contos de Fadas 

 Ainda com relação aos contos de fadas, muito interessante é a abordagem do roteirista Bill 

Willingham, em sua série Fábulas (em inglês Fables), que colocou juntas e vivendo entre os “mundanos” 

diversas personagens de diferentes histórias infantis. Em Nova York vivem conhecidas personagens de 

contos de fadas, dentre elas Branca de Neve, Lobo Mau, Barba Azul e Príncipe Encantado; as “fábulas” 

(como são chamadas as personagens dos contos conhecidos) foram expulsas de seu mundo “irreal” pelo 

“Adversário” numa guerra ferrenha e vieram viver entre os humanos, esperando um dia voltar para seu 

lugar de origem. Em Nova York vivem as “fábulas” que já tinham nos contos características humanas 

(Rosa Vermelha, por exemplo); na Fazenda, uma espécie de gueto, vivem as “fábulas” que já eram 

animais ou outro tipo de seres (Três Porquinhos, por exemplo); uma exceção é o Lobo Mau, que vive em 

Nova York e adquiriu a forma humana, embora às vezes ainda se transforme em lobo (ele é na verdade 

um lobisomem). 
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 A trama envolve as personagens, que via de regra mantêm suas características originais (Bela 

Adormecida ainda cai em sono profundo se picada por uma agulha, o que é usado propositalmente às 

vezes como parte da história), em situações inusitadas, numa releitura criativa dos famosos contos de 

fadas (Branca de Neve é secretária do Prefeito de Nova York e tem um romance com Lobo Mau, de quem 

fica grávida; Príncipe Encantado é uma espécie de gigolô, que usa seus belos dotes físicos para viver às 

custas das mulheres; a Bela e a Fera são um casal em crise conjugal; Branca de Neve foi casada com o 

Príncipe Encantado, mas dele se divorciou após vê-lo na cama com sua irmã, Rosa Vermelha, que por sua 

vez foi noiva de Barba Azul). Intrigas, sexo, romance, política e humor tornam as histórias cativantes e ao 

mesmo tempo complexas. 

 Pode-se falar de intertextualidade, visto que personagens de uma linguagem literária são 

transpostas para a linguagem dos quadrinhos. A intertextualidade fica ainda mais patente, por exemplo, 

no segundo volume, Lendas do Exílio, em que a história é baseada na Revolução dos Bichos [Animal 

Farm], de George Orwell, e no Senhor das Moscas [Lord of the Flies], de William Golding: Cachinhos 

Dourados lidera uma revolução proletária juntamente com os Três Porquinhos, na Fazenda. 

 Abaixo aparece uma sucessão de imagens retratando algumas das personagens em sua visão 

tradicional e o desenho dos livros da série Fábulas (figuras 38 a 50). 

 

  
Figura 38 

Branca de Neve (Disponíel em: <http://www.imdb.com/media/rm2589564160/tt0029583>. Acesso em: 25 fev. 2010.) e 

Lobo Mau (Disponível em: <http://dreamdogsart.typepad.com/photos/uncategorized/2008/01/03/big_bad_wolf_2.jpg>. 

Acesso em: 25 fev. 2010.) 

 

 

http://www.imdb.com/media/rm2589564160/tt0029583
http://dreamdogsart.typepad.com/photos/uncategorized/2008/01/03/big_bad_wolf_2.jpg
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Figura 39 – Branca de Neve e Lobo Mau 

Esquerda (Branca de Neve): Fables in Exile, Vertigo (DC Comics), 2002, p. 9 

Direita (Lobo Mau): Fables in Exile, Vertigo (DC Comics), 2002, p. 23 

 

 
Figura 40 – Branca de Neve e Lobo Mau 

[Saindo do Bosque, Cap. 1 – A Marcha dos Soldados de Madeira. Fábulas Pixel nº 1, Pixel Media, 2008.] 
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Figura 41 – A Bela e a Fera 

Esquerda: (<Disponível em: http://www.imdb.com/media/rm670670080/tt0101414>. Acesso em: 25 fev. 2010.) 

Direita: Fables in Exile, Vertigo (DC Comics), 2002, p. 8 

 

 
Figura 42 – Príncipe Encantado 

(Disponível em: <http://www.imdb.com/media/rm3308755200/tt0042332>. Acesso em: 25 fev. 2010.) 

 

 
Figura 43 – Príncipe Encantado (personagem ao centro) 

Fables in Exile, Vertigo (DC Comics), 2002, p. 15 

 

http://www.imdb.com/media/rm670670080/tt0101414
http://www.imdb.com/media/rm3308755200/tt0042332
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Figura 44 

Barba Azul (Disponível em: <http://media-2.web.britannica.com/eb-media/23/6723-004-E38C957C.jpg>. Acesso em: 25 fev. 2010.) e 

Branca de Neve e Rosa Vermelha (Disponível em: <http://www.atoygarden.com/images/products/snow%20white%20and%20rose%20red.jpg>. 

Acesso em: 25 fev. 2010.) 

 

 
Figura 45 – Barba Azul e Rosa Vermelha 

Fables in Exile, Vertigo (DC Comics), 2002, p. 49 

 

 

http://media-2.web.britannica.com/eb-media/23/6723-004-E38C957C.jpg
http://www.atoygarden.com/images/products/snow%20white%20and%20rose%20red.jpg
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Figura 46 – A Bela Adormecida 

(Disponível em: <http://www.imdb.com/media/rm2297859840/tt0053285>. Acesso em: 25 fev. 2010.) 

 

 
Figura 47 – A Bela Adormecida e Lobo Mau 

Fable: Storybook Love, Vertigo (DC Comics), 2004, p. 30 

 

 
Figura 48 – Cachinhos Dourados 

(Disponível em: <http://www.qdivertido.com.br/verconto.php?codigo=33>. Acesso em: 25 fev. 2010.) 

 

http://www.imdb.com/media/rm2297859840/tt0053285
http://www.qdivertido.com.br/verconto.php?codigo=33


 453 

 Figura 49 – Cachinhos Dourados 
Fables: Animal Farm, Vertigo (DC Comics), 2003, p. 32 

 

 
Figura 50 – Capa de Fables: Animal Farm 

Fables: Animal Farm, Vertigo (DC Comics), 2003, p. 32 
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 Outro caso de intertextualidade e de extrema criatividade envolve as personagens de três livros 

bastante conhecidos, a saber: Alice, de Alice no País das Maravilhas; Dorothy, de O Mágico de Oz; e 

Wendy, de Peter Pan. Com roteiro do célebre Alan Moore e desenhos de Melinda Gebbie, a história 

reúne as três mulheres quando adultas para descrever suas aventuras eróticas do passado e participar de 

novas orgias no presente. Com acabamento luxuoso, os livros trazem desenhos de extremo bom gosto e 

uma história envolvente no melhor estilo dos quadrinhos eróticos (figuras 51 a 53). 

 

 
Figura 51 – Capa de Lost Girls: Meninas Crescidas, Livro 1 

[Devir, 2007] 
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Figura 52 – Página interna de Lost Girls: O Grande e Terrível, Livro 3 



 456 

 
Figura 53 – Página interna de Lost Girls: O Grande e Terrível, Livro 3 
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10.8 Literatura Erótica 

 Os quadrinhos eróticos, já vistos aqui (cf. 6.2.3), podem ser criações inovadoras dos artistas, ou 

podem ser adaptações de obras da chamada “literatura erótica”, que podem ser expressas sob a forma de 

poesia, conto ou romance. D. H. Lawrence (O Amante de Lady Chatterley – 1928), Henry Miller (Trópico 

de Câncer – 1934), Pauline Réage (História de O – 1954) e Vladimir Nabokov (Lolita – 1955) dividem 

com o Marquês de Sade (1740-1814) e Sacher-Masoch (1836-1895) o polêmico nicho da literatura 

erótica, vista por alguns como arte e por outros como pornografia. 

 Diversos romances desta classe foram quadrinizados, em sua maior parte por grandes artistas, 

como Crepax, para ficarmos em um só exemplo. A seguir ilustraremos superficialmente alguns dos 

romances eróticos quadrinizados. O Amante de Lady Chatterley foi transposto para os quadrinhos por 

Hunt Emerson num traço estilizado, como mostram as figuras 54 e 55. Observe-se na Figura 55 a leitura 

pictórica fantástica do orgasmo de Lady Chatterley. 
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Figura 54 – Página interna de O Amante de Lady Chatterley 
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Figura 55 – Página interna de O Amante de Lady Chatterley 
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A Vênus das Peles, de Sacher-Masoch, for quadrinizada por Guido Crepax, mestre dos quadrinhos 

eróticos. Seu traço simples porém intenso confere um tom de forte erotismo e plausibilidade à história 

original. Dignos de nota são os ângulos variados, os cortes e os detalhes, o que remete à linguagem 

cinematográfica (Figura 56). 

 

 
Figura 56 – Página interna de Vênus das Peles 

 



 461 

 

 Emmanuele Arsan é a autora de Emmanuelle, romance na verdade em dois volumes, dos quais 

somente o primeiro é mais conhecido, em que narra as aventuras sexuais da personagem principal, 

Emmanuelle. O livro foi publicado pela primeira vez em 1959 e rendeu uma série de filmes, os últimos 

dos quais histórias novas com pouca base no livro original. A quadrinização de Crepax é primorosa, com 

seu traço característico e linguagem cinematográfica (Figura 57). 

 

 
Figura 57 – Página interna de Emmanuelle 
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 Justine, do Marquês de Sade, é outra obra que foi quadrinizada por Crepax, mantendo todas as 

nuances das aventuras sexuais da personagem Justine, num erotismo intenso, com cenas fortes de sexo e 

sado-masoquismo. 

 
Figura 58 – Página interna de Justine 



 463 

 

 A literatura erótica também foi visitada pelos mangakás. Muitos trabalhos foram transpostos para 

a linguagem dos mangás, com resultados surpreendentes. Exemplo disso é Senno Knife, que, em dois 

livros, Tempest e Sade, revisitou o universo do erotismo literário universal e conferiu nova leitura a A 

Tempestade, de Shakespeare, e a algumas obras do Marquês de Sade (Figura 59). 

 

  
Figura 59 – Capas de Tempest e Sade 

 

 O livro Tempest começa com A Tempestade, de William Shakespeare, que dá nome ao livro, numa 

releitura fortemente erotizada. Prossegue com As Pedras Demoníacas (irmãos Grimm), A Menina que 

Caiu no Inferno (Hans Christian Andersen), A Vênus das Peles (Leopold von Sacher-Masoch), e termina 

com A Cigana de Notre Dame (Victor Hugo). É interessante comparar esta leitura de A Vênus das Peles 

com aquela anteriormente apresentada na visão de Crepax (Figura 56). Observe-se nas imagens a seguir a 

forte carga erótica dos desenhos, com todo o requinte do traço característico do mangá, mas sem exageros 

estilizados; os olhos das personagens, por exemplo, nem sempre aparecem grandes, como normalmente 

ocorre nos mangás (figuras 60 a 62). 
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Figura 60 – Páginas internas de Tempest (A Tempestade) 

 

    
Figura 61 – Páginas internas de Tempest (As Pedras Demoníacas e A Menina que Caiu no Inferno) 
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Figura 62 – Páginas internas de Tempest (A Vênus das Peles e A Cigana de Notre Dame) 

 

 O livro Sade principia com A Noite do Baile de Máscaras (Marquês de Sade) e prossegue com 

Uma História Trágica (Marquês de Sade), Justine (Marquês de Sade), A Casa das Atrocidades (irmãos 

Grimm), até terminar com A História de “O” (Pauline Réage), como ilustrado nas figuras 63, 64 e 65. 

Vale neste ponto a comparação desta releitura de Justine com a versão apresentada na Figura 58, de 

Crepax. 

 

   
Figura 63 – Páginas internas de Sade (A Noite do Baile de Máscaras e Uma História Trágica) 
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Figura 64 – Páginas internas de Sade (Justine e A Casa das Atrocidades) 

 

 
Figura 65 – Página interna de Sade (A História de “O”) 
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 As figuras 66 e 67 apresentam páginas internas de A História de “O”. Observe-se na Figura 66 

(embaixo, à esquerda) a representação do pênis da personagem, sem detalhes, um cilindro totalmente 

branco, uma estratégia comum entre os mangakás para burlar uma lei japonesa, que proíbe a publicação 

de imagens de sexo explícito. 

 

 
Figura 66 – Páginas internas de Sade (A História de “O”) 
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Figura 67 – Páginas internas de Sade (A História de “O”) 

 

 A seguir, duas figuras (68 e 69) com páginas internas de Justine, para serem comparadas com a 

Figura 58. Observe-se na página da esquerda da Figura 68, no quadrinho maior da direita, a representação 

da genitália da mulher, quase toda em branco e sem detalhes, a exemplo do que se pôde ver na Figura 66 

com a representação do pênis da personagem masculina. 
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Figura 68 – Páginas internas de Sade (Justine) 
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Figura 69 – Páginas internas de Sade (Justine) 

 

 Embora os quadrinhos ainda sejam alvo de críticas e descaso, sua relação com a literatura (assim 

como com o cinema) é bastante explícita. São linguagens independentes, como defende Ramos (2009), 

embora alguns críticos ainda associem as HQs com a literatura: “Os quadrinhos seriam, portanto, algo 

além de, mas, também e no mínimo, literatura. Sempre se diz „ler quadrinhos‟ e não ver ou assistir aos 

quadrinhos. Expressões como literatura da imagem, literatura ilustrada ou literatura desenhada eram de 

uso corrente para denominar as HQs. O suporte físico e o processo de impressão, afora detalhes técnicos, 

são os mesmos.” (CHINEN) Sob qualquer dos dois pontos de vista, fica clara a relação entre as duas 

linguagens, como atesta a profusão de “literatura” tornada “quadrinho”. 
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