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RESUMO 

 

 

 

Cada momento histórico vivenciado pela humanidade traz um modo de se escrever 

e de se ler literatura. Assim sendo, um texto escrito no dezenove não é lido da 

mesma forma como se lia quando foi publicado.  Cada leitor, a partir de seu 

horizonte de expectativas e da forma como esse texto chega às suas mãos decide o 

investimento intelectual e afetivo que depositará sobre o escrito. Em face disso, esta 

pesquisa, de natureza bibliográfica, teve como objetivo compreender como a 

transposição do conto O Alienista para a linguagem da HQ pode contribuir para 

aproximar o leitor contemporâneo do texto machadiano, corroborando para a 

percepção da leitura enquanto fruição. Assim, a partir do arcabouço teórico dos 

estudiosos das relações entre a literatura e o leitor- Hans R. Jauss, Wolfagang Iser, 

Roger Chartier, Robert Scholes, Patrícia Pina, entre outros- e a partir do arcabouço 

teórico dos pesquisadores das características da narrativa quadrinizada, a saber,  

Moacy Cirne, Sonia Luyten, Anselmo Mendo e outros, realizamos uma análise da 

adaptação em quadrinhos efetuada por Cesar Lobo e Luiz Antonio Aguiar,  

pontuando como os leitores contemporâneos são provocados a ingressar no 

universo ficcional da trama de O Alienista, além de discutirmos como os elementos 

dessa narrativa verbal foram transpostos para a linguagem dos quadrinhos. Os 

resultados obtidos revelaram que o leitor contemporâneo é instigado a adentrar no 

universo textual, que já não é mais apenas machadiano, mas também dos 

adaptadores, guiado pela interação entre linguagem verbal e linguagem visual.  

 

Palavras-chave: Leitor. Literatura. Adaptação. HQ.  
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RESUMEN 

 

 

Cada momento histórico vivido por la humanidad trae una manera de escribir y de 

leer la literatura. Así, un texto escrito en el diecinueve no es leído del mismo modo 

que se lo leía cuando fue publicado. Cada lector, a partir de su horizonte de 

expectativas y de la forma como ese texto llega a sus manos, decide el investimento 

intelectual y afectivo que depositará sobre lo escrito. De esta manera, esta 

investigación, de naturaleza bibliográfica, presenta como objetivo comprender como 

la transposición del cuento O Alienista para el lenguaje de las historietas pueden 

contribuir para aproximar el lector contemporáneo del texto machadiano, 

corroborando para la percepción de la lectura en cuanto fruición. Así, a partir del 

marco teórico de los estudiosos de las relaciones entre  la literatura y el lector - Hans 

R. Jauss, Wolfagang Iser, Roger Chartier, Robert Scholes, Patrícia Pina, entre otros 

- y a partir do marco teórico de los investigadores de las características de la 

narrativa de los cómics, a saber,  Moacy Cirne, Sonia Luyten, Anselmo Mendo y 

otros, realizamos un análisis de la adaptación en cómics efectuada por Cesar Lobo y 

Luiz Antonio Aguiar,  señalando como los lectores contemporáneos son provocados 

a ingresar en el universo ficcional de la trama de O Alienista, además de discutirmos 

como los elementos de esa narrativa verbal fueron transpuestos para el lenguaje de 

las historietas. Los resultados obtenidos revelaron que el lector contemporáneo es 

instigado a adentrar en el universo textual, que ya no es más sólo machadiano, pero 

también de los adaptadores, guiado por la interacción entre lenguaje verbal y 

lenguaje visual.  

 

Palabras clave: Lector. Literatura. Adaptación. Historietas.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os textos literários não são escritos no vazio ou do nada para o nada, antes 

são construções que surgem da necessidade de se comunicar algo. Essa 

comunicação, entretanto, só se concretiza quando há um leitor que atribua sentido 

para o escrito. Os textos, portanto, constituem apenas um pólo da situação 

comunicativa, pois prefiguram o modo como pretendem ser lidos, mas se serão lidos 

tal como seus autores previram, isso não pode ser assegurado, haja vista que cada 

leitor a partir de seu repertório, do momento histórico e da forma como o texto chega 

até a si determina o modo como ele se posicionará ante o escrito. A partir do 

momento em que as Estéticas da Recepção e do Efeito propuseram que não se 

deveria concentrar o olhar apenas sobre o autor e o texto, mas também sobre o 

leitor, abandonou-se a ideia de que os textos possuíam uma única interpretação 

correta e várias erradas e o leitor, por sua vez, passou a ser visto como figura 

importante no processo de criação e circulação da palavra escrita e impressa. 

Ao se debruçar sobre essas questões, Jauss (1971) vai nos dizer que uma 

obra nunca é lida da mesma forma, mas em cada momento histórico, os leitores 

atribuirão sentidos outros a um mesmo texto. Iser (1974), por sua vez, vai nos dizer 

que o texto traz leitores implícitos, que propõem caminhos de interação, indicando 

como o texto pode/deve ser lido. Para ele, a leitura é um jogo, cujo prazer é 

determinado pelo fato de o texto ser incompleto e demandar a participação ativa do 

leitor. Essa incompletude observável na presença dos vazios textuais, que criam 

expectativas no leitor, que ora são satisfeitas, ora são negadas, promovem o prazer 

estético no ato da leitura. 

Chartier (1996), a partir da retomada dos conceitos de Jauss e de Iser, vai nos 

dizer que o texto prefigura sim seus leitores e, através das pistas textuais, diz como 

pretende ser lido, no entanto, além dos mecanismos textuais, os mecanismos 

editoriais, como o tipo do papel, o tamanho das letras, são também elementos que 

determinam o investimento afetivo e intelectual que o leitor deposita no texto. Ou 

seja, o leitor firma diferentes pactos com o que lê segundo seu horizonte de 

expectativas, segundo o momento histórico e a forma material través da qual o texto 

chega às suas mãos.  
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Diante dessas ponderações, percebemos que as formas de se ler e de se 

escrever literatura não são as mesmas, mas diferem em cada época.  Sendo assim, 

dada a nossa preocupação com a formação de alunos leitores e que percebam a 

leitura como prática que envolve a fruição, inquietou-nos pesquisar como os leitores 

da contemporaneidade que lêem na internet, na tela do computador, têm sido 

convidados a se debruçar sobre os clássicos da literatura nacional. Para efeito de 

limitação do universo desta pesquisa, optamos por trabalhar com os textos de 

Machado de Assis, haja vista que além de ser um autor pelo qual temos particular 

apreciação, trata-se de um grande nome de nosso cânone literário, leitura 

obrigatória desde o século XX, dentro e fora das escolas, por sua contribuição como 

ficcionista, crítico literário e principalmente pelo exercício dialógico proposto ao leitor 

através das estratégias constantes em sua vasta produção literária.   

Isso feito, realizamos uma busca acerca do que havia sido lançado no mercado 

editorial sobre o escritor em tela, em termos de adaptação, visando atrair o público 

leitor contemporâneo. Verificamos, após esse levantamento, que O alienista foi um 

dos contos mais publicados, sendo possível encontrá-lo em filme, em cordel, em 

áudio-book e na linguagem quadrinhística, em quatro diferentes versões. Assim, 

optamos por estudar a adaptação do referido conto efetuada por Luiz Antônio 

Aguiar, roteirista, e por Cesar Lobo, desenhista. 

A questão norteadora dessa pesquisa foi a seguinte: como a transposição do 

texto machadiano de O alienista para a linguagem dos quadrinhos, que faz interagir 

texto verbal e texto visual, efetuada pelos adaptadores acima citados, contribuiria 

para aproximar o leitor contemporâneo de uma obra canônica, essencialmente 

verbal, cujo âmbito de construção e recepção dista largamente do universo digital e 

midiático característico das últimas décadas do século XX e do início de século XXI, 

e para a percepção da leitura literária enquanto fruição? 

Em face desse questionamento, nossa pesquisa teve como objetivos 

compreender os mecanismos que presidiram a transposição do conto O alienista 

para a linguagem da HQ, investigando como tais estratégias editoriais e autorais (no 

caso, autoria dos adaptadores, que se apropriaram, em primeira mão, do texto 

machadiano e o “traduziram” para uma linguagem híbrida, verbal e não-verbal) 

funcionariam no estabelecimento de um processo de aproximação entre o leitor 

contemporâneo e o texto machadiano, corroborando para a percepção da leitura 

enquanto fruição; descrever e analisar o processo de adaptação da narrativa 
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ficcional para quadrinhos; esboçar o perfil do leitor implícito na HQ, bem como o 

padrão de gosto contemporâneo e as expectativas de recepção; discutir a interação 

texto verbal/texto visual nos quadrinhos. 

Para lograrmos então os objetivos que propomos com esta pesquisa, o 

primeiro passo, concretizado no primeiro capítulo, foi a leitura minuciosa, detalhada, 

da adaptação, estabelecendo contraponto com o texto-fonte, a fim de pontuarmos 

quais os elementos da narrativa que foram modificados pelos adaptadores. Tendo 

pontuado o que foi alterado, acrescido, procuramos os autores que pesquisam a 

relação do leitor com o texto literário e como as prefigurações textuais determinam a 

recepção dos textos, a saber, Hans Robert Jauss, Wolfgang Iser, assim como 

Regina Zilberman e Costa Lima, pesquisadores que comentam as obras desses 

estudiosos das Estéticas da Recepção e do Efeito. Além dos já mencionados 

autores, usamos também como arcabouço teórico os textos da pesquisadora 

Patrícia Pina, a qual tem se dedicado a investigar as relações do leitor do dezenove 

com o texto literário, como também investiga como a relação entre linguagem 

pictórica e linguagem verbal pode favorecer a percepção da leitura como fruição. A 

partir do constructo teórico desses pesquisadores, buscamos estabelecer desde a 

capa da adaptação como os leitores da contemporaneidade são convidados a 

atribuir sentido ao texto machadiano, como são convidados a adentrarem no 

universo textual do alienista e que pacto esses leitores são convidados a estabelecer 

com esse texto. 

Após a constatação do modo como o leitor contemporâneo é convidado a ler, 

ainda no primeiro capítulo, fomos buscar, no texto da adaptação, as marcas desse 

convite e como essas marcas resultantes da transposição da linguagem verbal para 

a linguagem híbrida dos quadrinhos instauram novos protocolos de leitura para o 

texto machadiano em questão. Por fim, após essas considerações, traçamos um 

breve panorama histórico dos quadrinhos, discorrendo sobre seu surgimento e sua 

evolução até a contemporaneidade, com base nos estudos de Sonia Luyten, Moacy 

Cirne, Anselmo Mendo, entre outros, a fim de compreendermos quais são e como 

foram construídos os protocolos de leitura prefigurados pelas narrativas em 

quadrinhos e quais são os elementos que permitem classificar uma narrativa como 

HQ.  

Tecidas essas considerações, no segundo capítulo realizamos uma análise 

mais aprofundada do conto O alienista na versão quadrinizada, pontuando como os 
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elementos da narrativa, a saber, enredo, narrador, cenário e personagens foram 

transpostos para a linguagem quadrinhística e como essas modificações 

introjetaram outros leitores implícitos. Tendo em vista que o conto encontra-se 

dividido em treze capítulos, fomos estabelecendo, nesta seção da pesquisa, um 

contraponto capítulo a capítulo, apontando semelhanças e diferenças entre 

adaptação quadrinizada e texto original machadiano e como essa transposição de 

linguagem determinava outros protocolos de leitura. 
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2 DA LITERATURA AOS QUADRINHOS: AS PROVOCAÇÕES AO LEITOR 

NA CONTEMPORANEIDADE 

 

 

 
Como a palavra, como uma frase, como uma carta, assim 
também a obra literária não é escrita no vazio, nem dirigida à 
posteridade, é escrita sim para um destinatário.  
 
Luiz Costa Lima, A literatura e o leitor, 1979, p.09 
 
 
 
 

 A frase posta como epígrafe foi usada por Costa Lima como mote para 

discutir a importância do leitor para a literatura. Conforme pondera esse 

pesquisador, os primeiros estudos acerca do objeto literário o tomavam como uma 

criação a partir do nada – creatio ex nihilo- “como organismo fechado”, cuja estrutura 

deveria ser descoberta, havendo por conta dessa percepção apenas uma leitura 

correta ou aceitável do objeto literário (LIMA, 1979, p.10). 

 Discordando dessa visão, Costa Lima (1979), no texto “O Leitor demanda da 

literatura”, discorre acerca da linguagem poética, afirmando que o texto literário se 

configura num espaço em que o autor pode expressar-se tanto intelectual quanto 

afetivamente, diferentemente do que ocorre nos textos argumentativos. À luz desse 

pensamento, toda palavra, toda frase, todo escrito é direcionado a alguém. Toda 

carta tem seu destinatário, alguém que atribuirá sentido a ela, respondendo aos 

apelos textuais que a mesma contém. De modo análogo se porta o texto literário, 

que não é, na percepção do autor citado, uma criação do nada ou para o nada, mas 

direcionado a leitores, que possivelmente atribuirão sentido ao que lêem.     

Sendo assim, podemos afirmar que uma obra literária não é criada ao acaso, 

mas para certo público, previsto e idealizado pelo autor, o qual projeta na obra uma 

imagem de leitor que deseja não só atingir como também construir. Entretanto, como 

o autor apenas escreve o texto, no processo de materialização deste, ou seja, no 

processo de edição, outros sujeitos do impresso entram no jogo, imprimindo, através 

do tipo de papel, do formato, do tamanho do livro, das ilustrações, novas 

significações ao texto original e construindo, também, um público simbólico, com o 

qual o livro irá interagir. Assim sendo, antes de chegar às mãos do leitor real, o texto 

traz um leitor implícito, que se desdobra em outros leitores implícitos após 

transformar-se em livro. 
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Esse processo se dá, por exemplo, com o conto O alienista, de Machado de 

Assis, publicado em 2008 na versão quadrinhística por Cesar Lobo e Luiz Aguiar. O 

texto que originariamente foi escrito para o público do dezenove é posto em 

circulação, na linguagem dos quadrinhos, para os leitores contemporâneos, 

confirmando então o pensamento de Wolfgang Iser (1996, p.11), o qual, apoiado em 

Sartre, afirma que o leitor é elemento imprescindível para a escrita de uma obra, 

pois: 

 
[...] o processo de escrever, enquanto correlativo dialético, inclui o 
processo da leitura, e estes dois atos dependem um do outro e 
demandam duas pessoas diferentemente ativas. O esforço unido de 
autor e leitor produz o objeto concreto e imaginário que é a obra do 
espírito. A arte existe unicamente para o outro e através do outro. 

 

Diante disso, afirma-se que se há uma adaptação da obra machadiana é 

porque há um público receptor para esta, pois de que adiantaria publicar uma obra, 

uma adaptação se não existisse um público que a recebesse. No caso da adaptação 

em quadrinhos em análise, os adaptadores provocam o leitor contemporâneo, 

convidam-no a adentrar no mundo desse texto oitocentista de um modo diverso do 

que fariam caso se deparassem com o texto em sua publicação original, justamente 

por se tratar de HQ. Isto é perceptível desde a capa, onde a disposição dos 

elementos é feita de tal forma, que seduza, prenda a atenção do leitor. Segundo 

Mendo (2008), a disposição de elementos na HQ pode guiar o olhar do leitor e isso 

depende da habilidade do autor em criar focos de tensão.  

Na capa da adaptação de O alienista, um dos focos de tensão é a imagem do 

personagem principal, algo comum nas narrativas em quadrinhos, isto é, o 

personagem principal não só dá nome à história como costuma ter sua imagem 

exibida na capa das revistas. Além disso, o título é outro foco de tensão, aparece 

grafado com letras na cor vermelha, como se tivesse sido escrito com sangue – 

como nos filmes de terror- sugerindo um clima de mistério, de suspense e 

convidando o leitor a se deter sobre ele, pois “tamanho, cor, compactação tornam 

áreas mais pesadas que outras, o que muitas vezes define o que deve ser percebido 

primeiro” (MENDO, 2008, p.50). Podemos afirmar que todo o jogo de cores da capa- 

preto, verde e cinza- projeta uma perspectiva “pesada”, aliada à imagem do 

personagem principal, um homem sisudo e pensativo, que da janela de um 
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escritório, em meio a fetos, livros, fumaça e uma caveira, observa os transeuntes, 

como se percebe na imagem a seguir: 

 

 

Figura 1: Capa do livro 
Fonte: LOBO; AGUIAR, 2008. 

 

A capa da adaptação mostra um pouco da leitura efetuada por seus 

adaptadores e já esboça o tipo de leitores que pretendem formar, o modo como 

pretendem que os consumidores se acerquem de sua obra. Nesse sentido, podemos 

conceituar uma adaptação como sendo uma leitura, o resultado do esforço do autor 

do texto-fonte unido à ação dos adaptadores, que em primeiro plano eram leitores 

desse texto e, posteriormente, tornaram-se autores/recriadores, os quais farão esse 

texto dialogar com outros leitores talvez sequer imaginados pelos autores.  

Na obra em estudo, esse diálogo é mantido não só pela capa como também 

por meio das seções que apresenta. Uma delas, uma espécie de prefácio, intitulado 

Uma história muito louca, traz algumas informações que guiarão o leitor no processo 

de leitura da adaptação. Primeiro menciona-se que o conto O Alienista talvez seja 

um dos textos mais populares de Machado de Assis. Este foi adaptado em 1969 

para o cinema sob o título Azyllo muito louco, para TV em 1993, em forma de 
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minissérie (exibida pela rede Globo) e em 2006 foi adaptada para a linguagem 

quadrinhística por Francisco S. Vilachã (LOBO; AGUIAR, 2008; NARANJO; 

GUSMAN, 2008). Depois dessa primeira adaptação para HQ, mais três foram 

lançadas: uma em 2007, com roteiro e adaptação de Gabriel Bá e Fábio Moon, outra 

em 2008 por Lailson de Holanda Cavalcanti e a última por Cesar Lobo e Luiz 

Antônio Aguiar, objeto de estudo desta dissertação. 

Cada adaptação é o resultado das leituras que os adaptadores fizeram do 

texto machadiano, cada uma tem suas singularidades, mas optamos pela última pela 

proposta dos adaptadores, pelo diálogo que é mantido como os possíveis leitores da 

obra, aos quais se explica como estes devem adentrar no mundo do texto. Após 

apresentarem o conto e justificarem a escolha deste, Cesar Lobo e Luiz Aguiar dão 

uma informação muito importante, a de que se trata de uma versão autoral da 

narrativa machadiana em questão, ou seja, a história não foi apenas transposta para 

a linguagem quadrinhística, mas foi recriada, pois “Pelo facto de a leitura constituir 

sempre matéria de, pelo menos, dois tempos, dois locais e duas consciências, a 

interpretação mantém-se infinitamente fascinante, difícil e essencial” (SCHOLES, 

1983, p.23). Portanto, se, como diz Robert Scholes (1989), a leitura é o encontro de 

pelo menos duas consciências (a do autor e a do leitor), no caso da adaptação, a 

leitura se configura como o encontro de muitas mais consciências, posto que, além 

da do autor, tem-se a dos adaptadores intermediando o encontro do mundo do texto 

com o mundo do leitor.  

Ainda na seção Uma história muito louca, o leitor é informado acerca de um 

personagem especial, o alienista alienado, uma espécie de duplo de Simão 

Bacamarte - protagonista da história, que inúmeras vezes se intromete na narrativa. 

Por fim, o leitor é convidado a ler as páginas finais do livro que trazem “informações 

e curiosidades que vale a pena conhecer” (LOBO; AGUIAR, 2008, p.3). Essas 

informações dizem respeito ao processo de transposição da linguagem literária, bem 

como aos costumes da sociedade brasileira do século dezenove. 

A introdução da narrativa é feita em duas páginas, em preto, branco e cinza. 

Na primeira, em destaque, vê-se uma enorme casa, com várias janelas, num local 

deserto, escuro, iluminada na lateral pela luz da lua. Em meio à escuridão, pequenos 

olhos parecem vigiar a casa. Em seguida, vêem-se as mãos de uma pessoa que 

escreve: “A ciência é meu emprego único. Itaguaí é meu universo” (LOBO; AGUIAR, 

2008, p.5).  
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Figura 2: Introdução  
Fonte: LOBO; AGUIAR, 2008, p.5. 

 

São as mãos do alienista alienado, personagem que revisa as crônicas de 

sua cidade natal, em que se encontram registradas seus estudos acerca da saúde 

da alma humana. No último quadro, por sinal o maior, aparece o rosto do alienista 

alienado, visivelmente desequilibrado. Esse ambiente misterioso, insólito, é a 

provocação, é o passaporte para o leitor contemporâneo ingressar no universo de O 

alienista.  

Na página seguinte, o personagem surge carregando um candelabro, 

andando pelo interior de uma imensa casa - que mais tarde o leitor virá a 

compreender que se trata da Casa Verde- tendo sua fisionomia destacada nos dois 

últimos quadros: descalço, usando trajes típicos de pessoas que se encontram 

internadas em manicômios, com olhar transtornado, afirmando tacitamente ter juízo 

perfeito. Ou seja, desde o início da narrativa adaptada, Simão Bacamarte é 

apresentado como louco. 
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Figura 3: Introdução  
Fonte: LOBO; AGUIAR, 2008, p.6 

 

Observando as figuras 2 e 3, percebemos que o jogo de cores -preto, branco 

e cinza- confere à narrativa, tal como já observado na capa, o clima de mistério, de 

suspense, que é o passaporte para que o leitor contemporâneo “viaje” por “terras” 

que não são suas e se aproprie de “bens” que não são seus, como nos diz  Michel 

De Certeau (1994,p. 269-70): 

 

Bem longe de serem escritores, fundadores de um lugar próprio, 
herdeiros de lavradores de antanho- mas, sobre o solo da linguagem, 
cavadores de poços e construtores de casas- os leitores são 
viajantes; eles circulam sobre a terra de outrem, caçam, furtivamente, 
como nômades através dos campos que não escreveram, arrebatam 
os bens do Egito para com eles se regalar. 

 

Os leitores, contudo, para assumirem o papel de “viajantes”, como coloca De 

Certeau (1994), para circularem em territórios que não são seus, precisam ser 

convidados, estimulados, é preciso que algum aspecto da narrativa desperte seu 
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interesse, pois, como aponta Vicent Jouve (2000), a leitura é um processo cognitivo, 

mas que também envolve aspectos afetivos. Ou seja, é preciso que o leitor se 

identifique com algum aspecto do texto, enredo, personagem, cenário, entre outros. 

Mas, quais aspectos de um texto escrito no século dezenove podem provocar o 

interesse de leitores de outro século? Descobrir esses aspectos no texto-fonte ou 

reescrever o texto de modo a introduzir aspectos de identificação é atribuição dos 

adaptadores. São eles que realizam o que  Hans R. Jauss (1979, p.50, 81) chama 

de atualização textual, ou seja, a possibilidade de uma obra do passado ser 

percebida dentro do horizonte contemporâneo por efeito da leitura. 

O texto de O alienista, escrito por Machado de Assis, permanece o mesmo, 

respondendo ao que diz Roger Chartier (1998, p.11) “[...] o escrito – conservador, 

fixo, durável- e as leituras- sempre na ordem do efêmero”. A escrita, portanto, 

preserva o traço, a letra, é fixa, durável e estável, mas a leitura se situa na ordem do 

efêmero, ou seja, se modifica, pois cada leitor atualiza o texto que lê de diferentes 

formas, segundo o momento histórico, segundo sua bagagem cultural, entre outros. 

A efemeridade da leitura explica porque é possível encontrar quatro adaptações 

quadrinhísticas de um mesmo texto, haja vista que cada adaptador atualizou a seu 

modo, por meio de sua leitura, o texto-fonte, buscando aproximar o leitor 

contemporâneo desse texto de Machado de Assis.  

Sendo assim, no processo de adaptação, além de conhecer bem o texto-

fonte, requer-se dos autores da adaptação que conheçam o leitor contemporâneo e 

os seus modos de leitura. Esse leitor, conforme explica Canclini (2008), não lê 

apenas material impresso, nem apenas livros, mas lê quadrinhos, mensagens em 

celular, fax, e-mails, outdoors, lê na tela de computador, enfim, lê de modo muito 

diverso do que se lia por, exemplo, no século XIX. Inferimos, portanto, que os modos 

de escrever da contemporaneidade contemplam os diferentes modos de se ler.  

Canclini (2008, p.58), descrevendo tal leitor, ainda explica que este, cada vez 

menos, lê livros inteiros, prefere capítulos ou textos curtos obtidos na internet, 

mostra-se avesso aos chamados “livros adultos”, que o fazem ter a sensação “de 

perder tempo” ou levam a manter o corpo imóvel, como “uma forma de morte”.  

Deduz-se, então, a partir do que diz o antropólogo, que o leitor 

contemporâneo seja apreciador de textos curtos, que despertem gestos e atitudes 

corporais, enfim, textos que o façam querer enveredar-se no mundo do texto. Sendo 

assim, colocar em circulação para leitores contemporâneos um texto de Machado de 
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Assis, tal como O alienista, que foi publicado pela primeira vez em pequenas 

porções, no período de 15 de outubro de 1881 a 15 de março de 1882, no periódico 

A Estação e que foi publicado na íntegra, em 1882, no livro de contos, Papéis 

Avulsos, requer que se use uma linguagem comum a esse leitor contemporâneo, 

que lê em diversos meios e que é “um consumidor de imagem”, como afirma Martine 

Joly (1996, p.09).  

Uma dessas linguagens seriam os quadrinhos.  As HQ’s, por se constituírem 

numa expressão artística que mescla dois tipos de linguagem “a linguagem gráfica 

(a imagem) e a linguagem verbal (texto)”, são apontadas por Luyten (1984, p.8) 

como “uma forma de arte adequada à nossa era: fluida, embora intensa e 

transitória”. Talvez por isso, muitos adaptadores tenham optado por usar a 

linguagem da HQ para se recontar a narrativa de O Alienista, pois assim o leitor teria 

acesso a um texto curto, mas intenso, que desperta gestos no leitor contemporâneo, 

que não o deixa com a sensação de estar morto. Como afirmam Vergueiro e Ramos 

(2009, p.7), “História em quadrinhos é Arte. E ponto final”. Arte com linguagem 

própria e que, mesmo inspirada na obra literária, constrói uma obra diferente, 

particular, nova. 

Esse foi o trabalho do roteirista Luiz Antônio Aguiar e do desenhista Cesar 

Lobo, autores da adaptação em estudo. Por meio do hibridismo dos quadrinhos, da 

interação entre linguagem visual e linguagem verbal (o que a imagem não diz, o 

texto diz, o que o texto não diz, a imagem diz) o leitor contemporâneo adentra na 

história de Simão Bacamarte, “o maior médico do Brasil, de Portugal e das 

Espanhas” (MACHADO DE ASSIS, 2007, p.2). Como os próprios autores afirmam na 

apresentação da obra, eles não recontam a história, recriam-na, de modo que antes 

de conhecerem Simão Bacamarte, já que na capa não se sabe quem é aquele 

senhor sisudo (figura 1), o leitor conhece a casa onde se passa a trama e em 

seguida conhece o alienista alienado, o duplo de Simão Bacamarte. Assim, o que 

era uma questão a ser resolvida pelo leitor – se o alienista era ou não louco- passa a 

ser questão resolvida: ele é um alienado. Isso significa que o que era insólito no 

texto-fonte, tornou-se sólito na adaptação.  

Assim sendo, o pacto celebrado pelo leitor desta adaptação não é, portanto, o 

mesmo realizado pelo leitor oitocentista. E isso se dá não apenas porque se trata de 

um texto apresentado na linguagem dos quadrinhos, mas pela forma como o leitor é 

convidado a adentrar no universo textual. Enquanto o narrador do texto-fonte busca 
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as crônicas de Itaguaí para conferir veracidade ao que narra, na adaptação, essa 

verdade é posta em xeque. E o leitor, então, é convidado a prosseguir a leitura para 

saber o que um alienado tem a contar-lhe, para saber o que poderia acontecer numa 

casa grande, escura, onde um homem com um candelabro passeia pelos corredores 

(figura 2). 

 

 

2.1  A LEITURA, O TEXTO LITERÁRIO, A ADAPTAÇÃO E O LEITOR 

 

 

 

No âmbito dos estudos literários, as Estéticas da Recepção e do Efeito 

inovaram não apenas por abandonarem a ideia de que um texto possui apenas uma 

hermenêutica correta, como também por defenderem o postulado da relevância do 

leitor, visto como responsável por atribuir sentido ao escrito. Se o leitor é o 

responsável por conferir sentido ao que lê e se um texto não possui uma única 

interpretação correta ou possível, este pode ser lido de diferentes formas, por 

leitores diferentes e em momentos históricos diferentes. A essa possibilidade de 

uma obra do passado ser percebida dentro do horizonte contemporâneo por efeito 

da leitura Jauss chamou de atualização (JAUSS 1979, p.50, 81; ZILBERMAN, 1989). 

Jauss (1979, p.46) julgava inaceitável a afirmação da autonomia absoluta do 

texto, como se este fosse uma estrutura auto-suficiente e cujo sentido dependesse 

apenas de sua organização interna, isto é, ele não compartilhava da ideia de que os 

textos tivessem sentido imanentes. Para ele “A experiência estética não se inicia 

pela compreensão e interpretação do significado de uma obra; menos ainda, pela 

reconstrução da intenção de seu autor”. 

Percebe-se, diante disso, que o processo de atualização textual é resultado do 

diálogo estabelecido entre o texto e o leitor, quando o primeiro traz estruturas 

prévias que guiarão este último, cabendo, então, ao leitor interagir com essas 

estratégias, estabelecendo sentido para o que lê. No caso das adaptações literárias 

como a de O alienista em quadrinhos, os adaptadores são os leitores “primeiros” do 

texto de Machado de Assis e como tal atualizam o texto, por meio da leitura que 

realizaram, e o resultado desta atualização chega ao leitor contemporâneo numa 

linguagem comum a este.  
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Pina (2008, p.2), ao tratar da adaptação de um texto lobatiano para os 

quadrinhos, estabelece que: 

 

As adaptações constituem apropriações que cristalizam 
determinadas formas de interação do escritor/editor com o texto-
fonte. Isso significa que as adaptações trazem sentidos e valores 
agregados ao texto original, os quais o atualizam e transformam-no 
em um novo texto.  

 

Assim sendo, a versão em quadrinhos do texto O alienista, a qual estamos 

estudando, pode então ser chamada, segundo a nomenclatura proposta por Martin 

Lyons (1999) para se referir ao que Jauss chama de atualização, de uma 

“reencarnação” do texto de Machado de Assis; reencarnação porque não é uma 

obra nova, tão pouco corresponde ao texto original machadiano.  

Pensamos que a adaptação é uma estrutura híbrida, ou seja, tanto preserva 

traços do texto original, que tinha uma linguagem, um modo de se ler e escrever 

diferente do que se tem na contemporaneidade, como também traz elementos do 

momento atual. À luz desse pressuposto, podemos dizer que a adaptação de O 

alienista para quadrinhos aqui analisada é duplamente híbrida, não só por se tratar 

da linguagem da HQ que é naturalmente híbrida (mescla linguagem verbal e 

pictórica), como pela questão de que observamos, na linguagem verbal, a mescla de 

trechos do texto machadiano tal como foram escritos no século XIX e trechos 

criados pelos autores. Além disso, a adaptação nem é só HQ, como também não é 

só literatura. Ou seja, está nesse espaço fronteiriço, de negociação, não podendo 

ser considerada só literatura, tão pouco apenas HQ. 

Retomando a questão da interação entre o texto literário e o leitor, importa 

mencionar que aquele não possui um significado imanente, seu sentido não é dado, 

mas construído a partir do diálogo estabelecido entre o texto e o leitor 

(CHARTIER,1998; ISER, 1996; GOULEMOT, 2002). Por conseguinte, podemos 

afirmar, à luz dos teóricos das Estéticas da Recepção e do Efeito, que o texto 

literário não é uma via de mão única que o leitor percorre buscando encontrar o que 

o autor quis dizer, o leitor não é uma figura passiva, mas o responsável por atribuir 

sentido ao que lê.  Contudo, apesar de ser senhor de sua leitura, o leitor não lê de 

forma tão livre, ele é guiado tanto pelas pistas inscritas no texto- os textos introjetam 

seus leitores – como bem defende Iser (1996), assim como é guiado pelos 

mecanismos editoriais- tamanho da letra, tipo do papel, presença de imagens, entre 
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outros, como apontam Lyons (1999) e Chartier (1996; 1998). Desse modo, então, 

como postula Iser (1996, p.9, v.2): 

 

Os modelos textuais descrevem apenas um pólo da situação 
comunicativa. Pois o repertório e as estratégias textuais se limitam a 
esboçar a pré-estruturar o potencial do texto; caberá ao leitor 
atualizá-lo para construir o objeto estético. 

 

O texto literário é, portanto, projetado para despertar atitudes por parte do 

leitor, se este percebe essas projeções e dialoga com as tais, aí sim ele adentra no 

universo textual, assim ele lê, pois a leitura só se efetiva quando o texto “se faz 

presente no leitor como correlato da consciência”, ou seja, o ato de ler é uma prática 

dinâmica e ativa, que exige a todo tempo posicionamentos, atitudes por parte de 

quem lê (ISER, 1996, p.9, v.1).  

Para o autor anteriormente mencionado, a pessoa lê quando reage aos 

apelos textuais, quando consegue adentrar no universo textual. Scholes (1989, 

p.21), no entanto, diz que o leitor  

 

[...] permanece sempre fora do texto. Ler significa em parte isso 
mesmo, ou seja, situar-se no exterior. O preço do ingresso é o labor 
da própria criação. [...] Para ler um texto, teremos de acrescentar-lhe 
algo. 

 

Apesar de Iser e Scholes terem percepções diferentes acerca da postura do 

leitor- o primeiro defende que o leitor ingressa no universo textual, o segundo diz 

que este está sempre fora- se aproximam quando falam do papel do leitor de 

produzir sentido para o que lê. Esse “acréscimo” defendido por Scholes (1989), não 

pode ser feito aleatoriamente, mas se constitui numa resposta do leitor aos apelos 

textuais. Só acrescenta algo a um texto, quem dialoga com este, quem consegue 

entrar no jogo estabelecido pelo texto, como fizeram os adaptadores Cesar Lobo e 

Luiz Antônio Aguiar.  

Os textos literários são, portanto, dotados de uma incompletude, de modo que 

o seu sentido é constituído pelo leitor, mas é ele – o texto literário- que indica o 

sentido que deve ser produzido.  O texto, portanto, prefigura seus leitores e a essa 

prefiguração Iser denominou de leitor implícito. O leitor implícito não tem uma 

existência real, ele existe na própria estrutura do texto e determina as estruturas de 

efeito do texto, cujos atos de apreensão relacionam o receptor a ele. No caso da 
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adaptação em estudo, os autores realizaram a apreensão do texto-fonte e a partir da 

prefiguração estabelecida por Machado de Assis, construíram sua interpretação do 

conto O alienista, e esta interpretação prefigurou outros leitores, ou seja, apresentou 

outros leitores implícitos.  

No texto-fonte, o leitor implícito era uma estratégia textual que guiava o leitor 

pelo caminho da dúvida acerca da insanidade do personagem principal, a saber, o 

alienista. As informações acerca desse personagem e dos demais que integravam a 

trama eram contadas por um narrador, que a todo momento buscava mostrar-se 

neutro, um simples divulgador das crônicas da cidade de Itaguaí, mas era na 

verdade extremamente irônico, como podemos observar no trecho a seguir:“A última 

pessoa que intercedeu por ele (porque depois do que vou contar ninguém mais se 

atreveu a procurar o terrível médico) foi uma pobre senhora, prima do Costa” 

(MACHADO DE ASSIS, 2007, p.12) ou ainda noutro trecho onde o narrador 

comenta: 

 

Crispim empalideceu. Que negócio importante podia ser, se não 
alguma triste notícia da comitiva, e especialmente da mulher? 
Porque este tópico deve ficar claramente definido, visto 
insistirem nele os cronistas: Crispim amava a mulher, e, desde 
trinta anos, nunca estiveram separados um só dia. Assim se 
explicavam os monólogos que ele fazia agora, e que os fâmulos lhe 
ouviam muita vez: “Anda, bem feito, quem te mandou consentir na 
viagem de Cesária? Bajulador, torpe bajulador! Só para adular ao Dr. 
Bacamarte. Pois agora agüenta-te; anda, agüenta-te, alma de lacaio, 
fracalhão, vil, miserável. Dizes amém a tudo, não é? aí tens o lucro, 
biltre!” — E muitos outros nomes feios, que um homem não deve 
dizer aos outros, quanto mais a si mesmo. Daqui a imaginar o efeito 
do recado é um nada. Tão depressa ele o recebeu como abriu mão 
das drogas e voou à Casa Verde. Simão Bacamarte recebeu-o com a 
alegria própria de um sábio, uma alegria abotoada de circunspeção 
até o pescoço (MACHADO DE ASSIS, 2007, p.9, grifo nosso). 

 

Há uma nítida insistência do narrador em mostrar-se distante do que conta, 

na tentativa de criar o efeito no leitor de que este, sozinho, teceu juízo de valor sobre 

os fatos e personagens da narrativa. Às vezes, ele acaba se intrometendo, como 

observamos nos trechos anteriormente citados. Sua intenção é manter o leitor em 

dúvida e apenas ao fim da narrativa sentenciar o alienista e mostrá-lo como louco, 

insano.  Diante dessa discussão, importa indagar: se o texto prefigura seus leitores e 

prevê a forma como deve ser lido, como falar de várias hermenêuticas? Ou como 

afirmar que o leitor é dono de sua leitura, é sujeito ativo no ato da leitura?  
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Isso é perfeitamente compreendido quando se percebe que o leitor implícito é 

uma orientação prévia, mas cada leitor, a partir de seu repertório (conhecimentos 

adquiridos ao longo da vida, isto é, conjunto de normas sociais, históricas e culturais 

que constituem a competência de um leitor) atribuirá sentido diverso ao que lê.  

Portanto, o conceito de leitor implícito de Iser diz respeito ao efeito condicionado 

pela obra e este leitor implícito, apesar de oferecer uma orientação prévia quanto às 

formas de lê-la e quanto ao significado a ser apreendido, não reduz o leitor a um 

sujeito passivo em busca de uma mensagem original, de uma suposta 

intencionalidade do autor, mas possibilita ao leitor o direito de estabelecer várias e 

diferentes interpretações e imprimir, na obra lida, sua marca criativa.  

No caso da adaptação em quadrinho estudada, o leitor é condicionado a 

perceber o texto machadiano com outro olhar, diferente do modo como encararia o 

texto original. Isso não quer dizer, entretanto, que todos os leitores lerão a versão 

em quadrinhos da mesma forma, pois como já dissemos e agora reiteramos, cada 

leitor imprime sua marca ao que lê, responde de forma diferente aos apelos textuais. 

Isso é o que também pensa Pinto (2004) quando explica, por exemplo, essa relação 

do leitor ao se deparar com um romance policial: 

 

[...] nas histórias policiais com todas as marcas específicas que 
podem ser encontradas pelo leitor habituado a esse tipo de texto: a 
atitude do investigador, a ambientação, a constituição das 
personagens, as pitadas de sexo, as pistas equívocas lançadas, etc. 
[...] porque o autor semeou marcas e pôde, por meio de sua 
repetição antever algumas reações de seus leitores. Pôde, portanto, 
ter algum controle sobre a leitura. Não da totalidade, é claro, 
mas de partes dela” (PINTO, 2004, p.51, grifo nosso) 

 

Apesar do autor na citação acima não mencionar o termo leitor implícito 

(termo proposto por Iser), é disso que está falando quando menciona que o autor 

insere no texto marcas, pistas, as quais direcionam a leitura do leitor, permitindo 

àquele ter um pouco de controle sobre a forma como o leitor dialoga com texto, mas 

não o controle total, pois como discutem Walty e Fonseca (2001, p.42, grifo nosso), 

no ato de ler- assim como no de escrever-  “[...] ativam-se visões de mundo, 

vivências, leituras e escritas anteriores, que interferem, condicionam, particularizam 

a leitura e os textos”. 

Ao nos debruçarmos sobre a adaptação de O alienista criada por César Lobo 

e Luiz Aguiar, podemos compreender melhor essa noção de leitor implícito proposta 
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por Iser. Os adaptadores, enquanto leitores “primeiros” do texto de Machado de 

Assis dialogaram com os leitores implícitos do texto-fonte e estabeleceram sentido 

conforme o repertório que possuem e o resultado desse diálogo, dessa leitura, é a 

adaptação em quadrinhos ora analisada. Outros leitores também dialogaram com 

esse mesmo texto, cada um com seu repertório e o resultado dessas leituras são 

mais três adaptações em quadrinhos desse mesmo texto. Isso comprova o que Iser 

defende e o que nós também acreditamos, que um texto provoca efeitos diferentes, 

em diferentes leitores. 

Assim sendo, afirmarmos então que os adaptadores em questão dialogaram 

com os leitores implícitos do texto-fonte e, na recriação autoral de O alienista, 

introjetaram outros leitores implícitos, propondo com isso uma nova forma de leitura, 

um novo pacto ante o texto machadiano, talvez mais acessível ao leitor 

contemporâneo. Desse modo, o leitor contemporâneo não vai interagir diretamente 

com o texto literário de Machado, mas com uma obra híbrida, em que a linguagem 

verbal e pictórica se unem para transmitir uma mensagem. Essa afirmação desperta 

outro questionamento: se a adaptação é compreendida como uma leitura de um 

texto, como se estabelece o diálogo, a interação do leitor com uma leitura “pronta”?  

Não há leitura se o leitor não interagir com o texto, se ele não realizar suas 

inferências, seus acréscimos, como defende Scholes (1989). Por conseguinte, ainda 

que a adaptação seja uma leitura, ela se materializa para o leitor sobre a forma de 

texto e, como tal, prevê como pretende ser lida, mas não pode garantir que o leitor 

siga as orientações dos leitores implícitos, não pode garantir que a consciência do 

leitor responda às estratégias textuais.  

Além disso, tal como no texto-fonte, na adaptação, entre o leitor e o texto há 

espaços vazios, “hiatos”, que permitem que o leitor os preencha criativamente, 

reordenando a obra e redefinindo significados, como afirmam Iser (1996) e Pinto 

(2004).  É essa possibilidade de preencher os vazios, que na percepção de Iser 

(1996) torna a leitura uma prática prazerosa. Para ele, quando o texto diz tudo 

claramente, prevendo o início e o fim da participação do leitor, o tédio e a fadiga são 

reações provavelmente esboçadas pelo leitor. Talvez seja isso que Canclini (2008) 

comenta que uma pesquisa acerca da leitura, realizada na França, conseguiu 

detectar. Os leitores disseram não gostar de textos adultos, que os deixassem 

imóveis, ou seja, esses chamados textos adultos podem ser textos que dizem tudo 

claramente, que não exigem a participação ativa do leitor.  
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No caso da adaptação discutida, dificilmente o leitor contemporâneo ficará 

imóvel, entediado, a todo tempo ele é provocado, é instigado a adentrar no universo 

textual, não só pelo fato da narrativa ser contada na linguagem quadrinhística, como 

pela inserção de elementos que são comuns à contemporaneidade. Um desses 

elementos, por exemplo, é a referência à cultura japonesa, observável na figura a 

seguir, onde se vislumbra o escritório do médico Simão Bacamarte.  

 

 

 

Figura 4: Escritório de Simão Bacamarte  
Fonte: LOBO; AGUIAR, 2008, p.9. 

 

Observando a imagem, é possível ver um livro com o símbolo yin-yang e um 

quadro com letras em japonês, provavelmente referência aos mangás, os 

quadrinhos japoneses, os quais segundo Luyten (1985) são apreciados por leitores 

de várias idades e que tem conquistado muitos admiradores de diversas faixas 

etárias no Brasil e no mundo. O leitor contemporâneo, então, vai se mover no 

universo de O alienista, vai ser convidado a interagir com o texto ao perceber 

elementos que lhes são comuns, e também por meio da linguagem verbal e da 
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linguagem pictórica. Quando por exemplo, o tio de Simão Bacamarte fala que D. 

Evarista é mal composta de feições, o leitor é guiado a vê-la dessa forma não só 

pela fala do personagem que está destacada em negrito, mas pelo desenho, pela 

imagem da personagem, como mostra a imagem a seguir: 

 

 

Figura 5: D. Evarista  
Fonte: LOBO; AGUIAR, 2008, p.8. 

 

  

Ao contrário do que ocorre no texto de Machado, em que o leitor vai 

recebendo as informações do narrador e aos poucos vai juntando-as para construir o 

perfil do personagem e assim percebê-lo como medroso, ou corajoso, o personagem 

Crispim também é apresentado ao leitor de forma pronta. Os adaptadores reuniram 

as pistas textuais e apresentam ao leitor da adaptação um personagem covarde, de 

figura franzina, subserviente, que é assim mostrado pela interação da linguagem 

verbal com as imagens, como podemos observar em dois instantes da narrativa, 

como é possível observarmos na imagem 4, citada anteriormente, e na imagem 

abaixo: 
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Figura 6: Crispim e o alienista.  
Fonte: LOBO; AGUIAR, 2008, p.16. 

 

Vê-se nas imagens que o boticário Crispim é apresentado ao leitor como 

sendo uma pessoa de baixa estatura (sua pequena estatura corresponde à sua falta 

de coragem) e com olhar amedrontado. A leitura que os adaptadores fizeram dos 

personagens no texto original, eles tentaram reinventar por meio das ilustrações, de 

modo que o tamanho, o tipo físico, a fisionomia é correlata ao perfil psicológico dos 

personagens. Assim, há uma unidade entre ilustração e descrição verbal e através 

dessa união é que o leitor vai interagir com o objeto estético.  

Joly (1996, p.115) ao tratar desse assunto comenta que “palavra e imagem 

são como cadeira e mesa: se você quiser sentar à mesa, precisa de ambas”. Ou 

seja, apesar de cada uma ter suas especificidades, elas precisam uma da outra para 

serem eficazes. A imagem não exclui a linguagem verbal, pois quase sempre esta 

acompanha a primeira, seja na forma de comentários, legendas, artigos de 

imprensa, entre outros. Para a estudiosa dessa relação imagem e linguagem verbal, 

o que faz com que uma pessoa julgue uma imagem como verdadeira ou mentirosa, 

não é a imagem em si, mas o que se declara sobre ela. Assim sendo, linguagem e 

imagem se complementam, se alimentam uma da outra, pois “As imagens 
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engendram as palavras que engendram as imagens em um movimento sem fim” 

(JOLLY, 1996, p.121). 

O único personagem cujo perfil é traçado aos poucos na adaptação é o do 

barbeiro Porfírio. Em muitos momentos da narrativa, ele é mostrado observando os 

fatos, comentando-os brevemente e, nesses instantes, deixa transparecer suas 

opiniões, fatos que o leitor rememorará e o ajudará a compreender porque ele se 

tornou o líder da Revolta dos Canjicas, porque se insurgiu contra a tirania de Simão 

Bacamarte. 

Podemos dizer, diante dessas constatações, que uma das grandes diferenças 

da interação entre o leitor e o texto literário e o leitor e a adaptação se dá justamente 

na questão do ponto de vista perspectivístico. Para Iser (1996), o leitor se move no 

texto segundo um ponto de vista nômade ou errante, isto é, ora se movimenta no 

texto segundo a percepção do narrador ora pela percepção das personagens. Nesse 

jogo que é a leitura, o leitor vai juntando as informações, construindo suas 

interpretações ou gestalten  e atribuindo sentido para o que lê.  

Segundo Ginger e Ginger (1996), uma gestalt é produto de uma organização 

e esta organização, por sua vez, é o processo que leva a uma gestalt. Sendo assim, 

quando se diz que um processo ou o produto de um processo é uma gestalt, 

significa dizer que não pode ser explicado pelo mero caos, ou por uma simples 

combinação cega de causas desconexas, mas que sua essência é a razão de sua 

existência. Assim sendo, quando Iser transpõe essa noção para a leitura, ele quer 

dizer que o leitor não compreende um texto de uma única vez, mas à medida em 

que lê vai construindo gestalten, significações, de modo que a compreensão final 

depende de todas as etapas de compreensão. 

O leitor do texto original ora se move pelo ponto de vista do narrador, ora pelo 

dos personagens e aos poucos vai recebendo e reunindo informações, 

transformando-as em correlato de consciência, construindo suas sínteses e, ao fim 

da narrativa, reúne suas informações para traçar o perfil dos personagens. É no final 

da leitura que suas suposições se confirmam ou não, pois o leitor se move no texto e 

nunca apreende o sentido de uma única vez, mas em fases consecutivas da leitura, 

ou seja, vai lendo e construindo sínteses do que leu, vai construindo suas gestaltens 

e verificando se estas se confirmam ou não.  

A leitura é uma espécie de jogo de expectativas em que o texto fornece 

indícios para que o leitor vá construindo o sentido, e muitas vezes as expectativas 
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suscitadas nem sempre são confirmadas e essa não-confirmação, essa mudança de 

expectativa é que prende o leitor, que desperta prazer neste e que o prende ao que 

é lido, ou seja: 

 

Quando um novo correlato começa a preencher a representação 
vazia do correlato anterior no sentido de antecipação, produz-se uma 
satisfação crescente da expectativa evocada. Se a seqüência das 
enunciações se realiza neste sentido, ela se desenvolve como 
progressiva comprovação das expectativas suscitadas pelas 
representações vazias do correlato (ISER, 1996, p.16). 

 

Assim sendo, no processo de leitura, a formação dos correlatos ou das 

gestalten ou sínteses, há uma interação constante entre a obra (pólo artístico) e o 

leitor (pólo estético). E cada vez que este leitor tem suas expectativas negadas ou 

suas gestalten tornam-se inadequadas, ele é forçado a rememorar os fatos, a 

elaborar uma nova gestalt, isto é a projetar esses fatos num outro horizonte, que 

ainda não existia “[..] no momento em que foi captado” (ISER, 1996, p.16.). A leitura 

é, nessa perspectiva um processo que demanda do leitor a rememoração dos fatos 

lidos, levando-o constantemente a modificar o modo como apreendeu um 

determinado acontecimento da narrativa.  

À luz dessa perspectiva iseriana percebemos que não há como o leitor se 

manter passivo, a leitura é por si só dinâmica, sobretudo a de textos literários, onde 

a significação extrapola a denotação, onde os vazios e as negações  e a mudança 

do ponto perspectivístico conduzem o leitor a mudar suas interpretações para aferir 

sentido ao que lê. Diante disso, afirmamos, com base em Iser (1996, p.17) que 

 

[...] cada momento da leitura representa uma dialética de pretensão e 
retensão, entre um futuro horizonte que ainda é vazio, porém 
passível de ser preenchido, e um horizonte que foi anteriormente 
estabelecido e satisfeito, mas que se esvazia continuamente; desse 
modo, o ponto de vista em movimento pelo leitor não cessa de abrir 
os dois horizontes interiores do texto, para fundi-los depois. Esse 
processo é necessário porque, como vimos, somos incapazes de 
captar o texto num só momento.  

 

 Cesar Lobo e Luiz Antônio Aguiar jogaram, dialogaram com o texto  

machadiano, criaram suas expectativas, tiveram-nas negadas, preencheram vazios, 

criaram suas gestalten, isto é, arrumaram seus correlatos, e aquilo que Machado ia 

pincelando aos poucos e o que o leitor gradativamente ia captando dos 
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personagens, os adaptadores somam, arrumam e apresentam um produto pronto ao 

leitor. O leitor da adaptação lida com personagens prontos, enquanto o leitor do 

texto fonte ia construindo o perfil das personagens aos poucos. Por isso, no texto-

fonte, o fim de cada capítulo servia de mote para o início do capítulo seguinte. 

É preciso que ressaltemos, porém, que na adaptação os personagens 

aparecem com o perfil delineado, pronto, mas a compreensão do enredo se dá aos 

poucos, ou seja, o leitor da adaptação, tal como o leitor do texto-fonte, também 

preenche vazios e também precisa criar suas gestalten, revê-las, rememorar fatos, 

contudo, o leitor da narrativa em análise vai realizar esse processo também por meio 

das imagens. 

 

 

2.2 PARANDO PARA PENSAR NA HQ  

 
 
 

Diante da discussão levantada em torno da adaptação do texto literário do 

conto O alienista para a linguagem da HQ, sobre os leitores implícitos que esta 

adaptação introjeta, convém indagar: o que é a HQ? Quando surgiu? O que a 

caracteriza e porque ultimamente tem sido a linguagem escolhida para adaptação de 

clássicos da literatura nacional? 

 Conforme explicam Iannone e Iannone (1994),  McCloud (1994) e Barroso 

(2004), as histórias em quadrinhos são expressões gráfico-visuais que harmonizam 

texto e imagem, ou seja, uma história que é contada em quadros (vinhetas), por 

meio de imagens, com ou sem texto, embora na compreensão geral, o texto seja 

parte integrante do conjunto. Pode-se dizer, em outras palavras, que se trata de um 

sistema narrativo composto de dois meios de expressão distintos, o desenho e o 

texto. Para Luyten (1985), o fato da HQ ter se formado a partir da junção de dois 

códigos de signos gráficos diferentes- imagem e linguagem escrita-, é o que a torna 

tão atrativa e a coloca como manifestação fiel da contemporaneidade. Isso se dá 

porque, na contemporaneidade, as fronteiras entre os meios artísticos quase não 

existem, ao contrário se interligam e a HQ se situa nessa zona fronteiriça, em que 

não é nem só signo verbal, nem só desenho, mas é o resultado da amalgamação 

desses dois signos. 
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Barroso (2004) explica que a HQ não foi inventada, não surgiu 

repentinamente, nem tem uma data precisa de “nascimento”, mas passou por um 

“longo processo não-linear através da história para vir a se tornar aquilo que, a partir 

do início do século XX, ganharia a denominação de comics, nos EUA, bande 

desinée, na França, fumetti, na Itália, mangá no Japão [...]”. Tanto esse autor como 

Gaiarsa (1970), Luyten (1984) e Mendo (2008) consideram que as pinturas 

rupestres, os afrescos, os mosaicos são ancestrais dos quadrinhos, haja vista que 

eram imagens desenhadas em sequência com o intuito de se contar uma história. 

Se há um consenso entre os estudiosos dos quadrinhos em considerarem 

essas produções como antecessoras da narrativa quadrinizada, o mesmo não se 

pode dizer acerca de se considerar o ano de 1895 como o marco oficial do 

surgimento da HQ tal como a conhecemos, com a criação da personagem Yellow 

Kid, de Outcault. Barroso (2004), por exemplo, afirma que, nesse mesmo ano, 

“vários álbuns e personagens já haviam sido lançados na Europa e até no Brasil”. 

Discute ainda que talvez o mérito de Outcault resida no fato dele ter criado o 

primeiro personagem fixo de uma HQ e por inserir os balões para indicar a fala dos 

personagens. Para Luyten (1985, p.18), “Este marco é importante, pois os 

quadrinhos, que antes eram editados somente em álbuns ou livros, passam a ser 

divulgados por um veículo de comunicação de massa, sendo acessíveis a um maior 

número de pessoas”. 

Na percepção de Luyten (1984, p.19), o aparecimento dos balões foi muito 

significativo, pois: 

 

os personagens passam a falar e a narrativa ganha um novo 
dinamismo, libertando-se, ao mesmo tempo, da figura do narrador e 
do texto de rodapé que acompanhava cada imagem. Com essa 
autonomia, cada quadrinho ganhou uma incrível agilidade, porque 
passou a contar em seu interior, integradas à imagem, com todas as 
informações necessárias para seu entendimento.  

 

O aparecimento dos balões representou uma evolução estética muito 

importante, pois a inclusão das palavras no campo imagístico implicou numa 

transformação do uso destas, acrescentando conotações e até mesmo outros 

significados.  

Independentemente das divergências de opiniões acerca do surgimento dos 

quadrinhos, é certo que a Revolução Industrial do final do século XIX trouxe a 



33 
 

modernização dos processos de impressão, impulsionando a disseminação dos 

meios de comunicação já existentes (livros, jornais) e fomentando o surgimento de 

outros, como os próprios quadrinhos. E esta nova forma de arte, conforme explicam 

Lomboglia e Campos (1984, p.10) impulsionou “a venda de jornais” e atingiu um 

público muito vasto, “que a literatura e a imprensa não conseguiram atingir”: as 

classes menos letradas (MENDO, 2008, p.17). Isso posto, podemos afirmar, então, 

que as narrativas quadrinizadas surgiram como um meio de comunicação de massa, 

como veículo de comunicação popular, sobretudo pela questão do vasto público que 

atingia.  

Em 1897, outro desenhista americano, Rudolph Dirks, contribuiu ainda mais 

para forma definitiva das HQ com a criação de Kattzenjammer Kids (Os sobrinhos do 

capitão). As histórias criadas por Dirks, como esclarece Mendo (2008), eram 

desenhadas a partir de roteiros mais bem elaborados e muito mais próximos da 

estrutura, da dinâmica que os quadrinhos viriam a ter no futuro. As HQ rapidamente 

se tornaram um sucesso, contribuindo para o aumento da venda de jornais, 

consequentemente, atraindo o público leitor, o que por sua vez, provocou a 

supervalorização das mesmas. Esse fato, na percepção de Luyten (1984), mostrou 

aos empresários que os quadrinhos tinham um lugar assegurado e a compreensão 

desse fenômeno levou os donos de jornais a buscarem autores cada vez melhores, 

criando uma efervescência no setor, como bem aponta a pesquisadora 

anteriormente citada. Foi, portanto, nos jornais americanos que os quadrinhos 

consolidaram suas características iniciais e alçaram paulatinamente importantes 

evoluções e se tornando parte do cotidiano dos leitores de jornais.  

O século XX vai ser fundamental para que a HQ evolua, delineando seus 

contornos com mais precisão. Surgiram nesse período, personagens que até hoje 

são lembrados, cujas histórias ainda são publicadas ou que tenham saído da HQ e 

se tornado desenhos animados. O palco do surgimento de novos personagens e 

novas formas de narrar em HQ surge em solo estadounidense; é a disputa entre 

dois grandes jornais norte-americanos, que aos domingos passaram a publicar tiras 

e pranchas em quadrinhos, que faz “nascer” Os Sobrinhos do Capitão (1897), de 

Rudolph Dirks, Mutt & Jeff (1908), de Bud Fisher, e Pafúncio (1912), de George 

McMannus, os quais rapidamente se tornam sucessos mundiais como afirma 

Barroso (2004). 
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A partir do segundo e do terceiro decênio do século XX, os autores passaram 

a criar histórias em capítulos sequenciados, tal qual uma novela. Assim, cada página 

seguinte, cada tira presente no jornal era sequência de uma narrativa que já vinha 

sendo contada. As histórias eram contadas em dois ou três quadrinhos, sendo que o 

último continha uma situação de suspense, fato que prendia o leitor, que era 

obrigado a comprar o jornal no dia seguinte para saber como terminava a narrativa 

(IANNONE; IANNONE, 1994).  É nessa época que surgem os heróis da HQ, como 

se observa na fala de Barroso (2004, p.3): 

 

O herói estava definitivamente criado para os quadrinhos: surgem os 
futuristas Buck Rogers (1929), de Dick Calkins, e Flash Gordon 
(1934), de Alex Raymond, os heróis das selvas Tarzan (1928), de 
Hal Foster, Jim das Selvas (1934), também de Raymond, e 
Fantasma (1936), de Lee Falk em parceria com Ray Moore, o 
elegante mágico Mandrake (1934), escrito por Falk e desenhado por 

Phil Davis, e o Príncipe Valente (1934), também de Foster. 
 
 

A crise de 1929 vai influenciar diretamente na configuração dos heróis dos 

quadrinhos, pois a perda da auto-estima dos norte-americanos levou os criadores 

das HQ a criarem personagens que mostrassem o heroísmo e a coragem dos 

americanos. É nos anos 30 que surgem as HQ da Disney, que segundo Luyten 

(1984) foram criticadas mundialmente por usarem histórias infantis para divulgarem 

os ideais capitalistas.Nos anos 40, surge o Superman, personagem criado por Joe 

Shuster e Jerry Spiegel, que traz inovações para a HQ. A primeira inovação diz 

respeito ao personagem que é dotado de super poderes e a segunda corresponde 

ao fato da história ser publicada como revista. “Esse novo formato tornou-se um 

novo meio para criação e surgimento de novos personagens e histórias, 

consolidando o processo de popularização das HQ” (MENDONÇA, 2006, p.17).  

Importa mencionar que o contexto histórico das guerras mundiais vai interferir 

diretamente nas HQ, no enredo, nas personagens, que passam a ser heróis bélicos, 

como é o caso do Capitão América, que luta contra ferozes inimigos: os nazistas e 

os japoneses. Após a Segunda Guerra Mundial, as HQ passaram a ser alvo de 

críticas e perseguições. Como se tratava de uma produção muito popular entre 

jovens e adolescentes, surgiram estudos, livros foram publicados visando a 

disseminar a ideia de que as HQ contribuíam para desenvolver nas crianças, jovens 

e adolescentes comportamentos deliquentes. O livro do psiquiatra alemão radicado 
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nos Estados Unidos, Frederic Wertham, intitulado Seduction of Innocent, foi um dos 

mais incisivos no ataque aos quadrinhos, as ideias do psiquiatra foram apoiadas por 

diversos segmentos da sociedade americana, em especial, professores, mães e 

bibliotecários. A imagem negativa dos quadrinhos ganhou o mundo, chegou ao 

Brasil e, em virtude disso, muitos professores queimavam as revistinhas de HQ que 

encontravam com seus alunos. 

Nas décadas de 60 e 70, as restrições aos quadrinhos começam a diminuir e 

os autores passaram a ter mais liberdade, passando a escrever histórias não 

convencionais, criando obras muitas vezes ultrajantes. Esse estilo de criação de HQ 

ficou conhecido como undergroud. A partir da década de 80, as histórias passam a 

ter uma conotação ideológica e os japoneses começam a galgar espaço em nível 

mundial com seus mangás. Daí em diante, as HQ se diversificam, de modo que, na 

atualidade, a produção é variada, múltipla, mas como aponta Barroso (2004) ainda 

possui o caráter comercial, isto é, são produzidas para vender inúmeros exemplares. 

 

 

 

2.3 OS ELEMENTOS DA HQ  

 

 

 

Existem elementos, características que determinam ao leitor que ele se 

encontra diante de uma narrativa quadrinizada. Esses elementos foram sendo 

construídos, consolidados, nas duas primeiras décadas em que os quadrinhos se 

configuram como meio de comunicação de massa. São eles: desenhos inseridos em 

quadros sequencialmente, personagens regulares, formato da página, os balões, as 

caixas de texto, as onomatopeias, as metáforas visuais e as curvas cinéticas. 

 

 

 

2.3.1 Desenhos inseridos em quadros dispostos sequencialmente 

 

 

Segundo Cirne (2000) a narrativa quadrinizada se define ou tem como 

principal característica o fato dos desenhos serem inseridos em quadros 
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sequenciais. Mendo (2008, p.31) explica que esses quadros nem sempre tem a 

borda externa definida, mas são eles que demarcam a área de contenção do 

desenho e “tem a função de congelar o momento mais representativo da narrativa”. 

O autor ainda explica que a delimitação externa do espaço de contenção do quadro 

pode trazer um significado adicional à narrativa, uma borda com um espaço sinuoso 

pode indicar, por exemplo, que a narrativa está no passado. Esses quadros 

completam o sentido um do outro e muitas vezes são separados por um espaço que 

McCloud (1995) denominou sarjeta e que seriam espaços a serem preenchidos pela 

imaginação do leitor. Corresponderiam assim aos vazios textuais de Iser. Na 

adaptação de Cesar Lobo e Luiz Antonio Aguiar as bordas são bem definidas e 

guiam a leitura, o olhar do leitor.  

 

 

 

2.3.2 Personagens regulares  

 

 

O uso de personagens regulares nas narrativas em quadrinhos é muito 

importante, pois são esses personagens fixos que estabelecem o vínculo do leitor 

com a publicação. Por conta disso, geralmente o herói da narrativa dá nome à 

publicação (MENDO, 2008).  Importa mencionar que os quadrinhos comportam 

todos os tipos de heróis, desde aqueles que seguem o modelo de comportamento 

como aqueles que contrariam regras e procedimentos de conduta, que são 

trapalhões, comparsas, como comenta Quella-Guyot (1994). E a representação 

desses personagens e dos demais, o perfil que se quer delinear, como comenta 

Cirne (2000), explica o modo como estes são ilustrados, ou seja, determina o papel 

expressional na narrativa. Desse modo, os heróis ou os personagens mais 

importantes geralmente são grandes a fim de equilibrar a relação linguagem/imagem 

que o configura como tal, como é possível observar na imagem a seguir: 
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Figura 7: Representação de Porfírio e do Alienista 
Fonte: LOBO; AGUIAR, 2008, p.32 
 

 

Nessa imagem, percebemos o modo como Simão Bacamarte, o protagonista, 

é representado, sempre em grandes quadros. O mesmo acontece com o 

antagonista, o barbeiro Porfírio. Esses dois personagens aparecem, na maioria das 

vezes, em destaque, ocupam bastante espaço dos quadrinhos. 

Há que se destacar também a importância da representação gestual das 

personagens no contexto da narrativa. Segundo Campos e Lomboglia (1984, p.16), 

“no quadrinho, as expressões faciais e o modo de se comportar (modo de vestir, de 

andar, de falar, etc) definem o caráter da personagem”. Desse modo, o leitor deve 

atentar bem para estes aspectos a fim de compreender a representação dos 

personagens na narrativa. 

 

 

2.3.3 O balão 

 

 

O balão é, na percepção de Luyten (1984), a marca registrada dos 

quadrinhos, pois entra na composição destes e confere dinamicidade à leitura da 
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narrativa. Em seu formato bem comportado expressa a fala coloquial dos 

personagens, porém quando estes últimos mudam de humor e passam a expressar 

diversas emoções, os balões os acompanham e participam também da imagem. 

Mendo (2008) explica que o balão é composto pelo corpo, que acondiciona o texto e 

pelo apêndice ou rabicho, que indica qual personagem está se comunicando. 

Luyten (1984), Quella-Guyot (1994) e Mendo (2008) elencam os diversos 

tipos de balões que podem ser encontrados nas HQ: 

a) balão-fala: expressa a fala regular dos personagens e costuma ser o mais 

usado; 

b) balão-pensamento: demonstra o que se passa na mente dos personagens. 

O apêndice desse balão é formado por pequenas bolhas. 

c) balão-cochicho: semelhante ao da fala, mas com letras em tamanho 

reduzido; 

d) balão-elétrico: com bordas em zigue-zague expressando sons de 

equipamentos eletrônicos; 

e) balão-ondulado: expressa  emoções fortes, sentimentos como medo ou 

temor; 

f) balão-mudo: sem texto, costumam ser utilizados para indicar que os 

personagens parecem atônitos. 

Quella-Guyot (1994) comenta que a disposição dos balões não é casual. Eles 

costumam estar dispostos da esquerda para a direita e de cima para baixo, 

revelando com clareza a sucessão cronológica das réplicas. Eles ou caracterizam a 

personagem ou fazem avançar a ação. 

Esses três pesquisadores da HQ concordam no fato de que, com o balão, as 

HQ ganharam som e passaram a expressar melhor o seu caráter oral, ou seja, o que 

ocorre na narrativa é dito pelos próprios personagens, em cada balão. Diferente da 

literatura, não é necessário explicar ao leitor quem está falando ou com que 

sentimento ou entonação fala, pois o balão expressa tudo isso, economizando 

assim, uma série de palavras. 
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2.3.4 Caixa (Box) de texto ou recordatórios 

 

 

As caixas ou box de texto, assim como os balões, são também receptáculos 

de textos. Costumam apresentar formato de caixa, aparecem no interior dos quadros 

e tanto podem conter palavras do narrador, como pensamentos de alguns 

personagens ou informações acerca da passagem do tempo, conclusões ou 

explicações. Nas histórias seriadas, as caixas de texto servem de espaço para 

recordação de fatos passados (SOARES, 1984; MENDO, 2008).  

Na adaptação de O alienista, a fala do narrador vem explicitada nos 

recordatórios, em outros momentos esses espaços contêm informações textuais que 

explicam a narrativa, mas sem corresponder a informações fornecidas pelo narrador. 

 

 

2.3.5 Onomatopeias 

 

 

Onomatopeia é a reprodução aproximada, por meio da escrita, de um som 

natural. Essas, tal como os balões e as caixas de texto, “completam a linguagem dos 

quadrinhos e lhes dão efeito de beleza sonora” ( LUYTEN, 1984, p.13; MENDO, 

2008, p.37). A maioria das expressões onomatopaicas nos quadrinhos são 

provenientes de termos da língua inglesa, a qual por ser muitas vezes sintética, 

emprega palavras que traduzem, literalmente, o significado de alguns sons, como se 

observa no quadro: 

 

 Quadro 1: Onomatopeias 

Onomatopéia Significado no quadrinho Tradução 
SLAM! Porta batendo Bater com força uma porta 
CRACK! Objeto partindo-se Quebrar, arrebentar, rachar 
SNIFF! Fungar, cão farejando Aspirar audivelmente pelo nariz 
SPLASH! Pessoa ou objeto caindo na 

água 
Espirrar, esguichar 

GULP! engasgo Tragar, engulir, devorar, 
sufocar. 
 

Fonte: Adptado de  Luyten, 1984, p.14. 

 

Para Mendo (2008) as onomatopeias têm uma função muito mais importante 

do que simplesmente traduzir sons, muitas vezes,elas expressam fortes significados 
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tanto no âmbito estético quanto no gráfico, conferindo ritmo e dinamismo ao quadro 

onde estão inseridas ou à toda página. 

 

 

2.3.6 Metáforas visuais 

 

 

Apesar de serem compostos por texto e imagens, os quadrinhos, na maioria 

das vezes, privilegiam os elementos visuais para expressar significados. Isso pode 

ser bem observado nas histórias do gênero humorístico, que são, na percepção de 

Mendo (2008), as que mais utilizam esses recursos.  

Dentre os exemplos de metáforas visuais, podemos citar a representação 

gráfica, por meio de um balão e de uma serra e um tronco de árvore, do ronco de 

um personagem; a lâmpada acesa que indica uma ideia recente, as bombas e os 

pregos no balão expressando xingamentos efetuados pelos personagens, o balão 

com a letra z indicando que o personagem está dormindo, assim como estrelas e 

passarinhos simbolizando pancada recebida na cabeça por algum personagem 

(CAMPOS; LOMBOGLIA, 1984; MENDO, 2008), como podemos ver na imagem a 

seguir: 

 

 

Figura 8: Balões com metáforas visuais 
Fonte: CAMPOS; LOMBOGLIA, 1984, p.15 
 

 

 

 2.3.7 Linhas cinéticas 

 

 

Conforme estabelece Mendo (2008), desde seu início, os traços que 

acompanham o desenho e indicam o caminho ou intensidade do movimento, 

tornaram-se uma convenção das HQ. Os elementos estáticos dos quadros 
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impressos, durante a evolução dos quadrinhos, tiveram acrescidos grafismos de 

linhas cada vez mais elaboradas como recurso para simular a ação motora, como é 

possível observar na imagem a seguir: 

 

 

 

Figura 9: Exemplo de linhas cinéticas 
Fonte: CAMPOS; LOMBOGLIA, 1984, p.15 
 

 

Por meio dessa imagem percebemos melhor o funcionamento das linhas 

cinéticas. São elas que indicam que o livro foi jogado ou que um objeto caiu e saiu 

pulando. Santos (2003) comenta que essas linhas geralmente são usadas para 

indicar  o movimento dos personagens ou a trajetória de objetos em plena ação 

(automóveis e outros meios de locomoção, balas que saem de pistolas, pedras 

atiradas por alguém, etc.).  Costumam ser bastante exploradas nos mangás, os 

quadrinhos japoneses, a fim de acentuar a ação dos personagens e dar dinamismo 

à história (CAMPOS; LOMBOGLIA, 1984; MENDO, 2008). 

 

 

 2.3.8 A página: luz e cor 

 

 

De acordo com Mendo (2008), a luz tem o efeito de modelar o volume, criar 

sensação de profundidade e acrescentar ou dramaticidade ou simbolismo ao 

argumento representado. Para Carvalho (2009), as cores são elementos muito 

importantes na comunicação visual e, por conseguinte, numa página de HQ, de 

modo que a cor pode ser elencada como elemento da linguagem dos quadrinhos. 

Esses dois pesquisadores compartilham a opinião de que as cores têm uma 

função muito importante para as narrativas quadrinizadas e são usadas com 
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expressividade por muitos desenhistas. Citam como exemplo dessa relevância, o 

que ocorre com o personagem Hulk, que é lembrado por sua cor, isto é, sempre que 

está com raiva fica verde; o Capitão América tem o uniforme com as cores da 

bandeira dos Estados Unidos, os Smurfs, que são conhecidos por serem todos azuis 

e no caso dos quadrinhos brasileiros, temos os personagens da Turma da Mônica, 

de Maurício de Souza, onde cada personagem também é identificado pela cor da 

roupa. 

Há que se pontuar, também, que as cores provocam reações. O vermelho, na 

percepção de Carvalho (2009) evoca força, energia e está relacionado à vida, por 

ser a cor do sangue. Essa cor também costuma ser usada para caracterizar 

situações de perigo, assim como nos sinais de trânsito. Quadrinhos com cores frias 

seguidos de quadrinhos com cores quentes podem significar a passagem da tristeza 

para a alegria ou da doença para a saúde, por exemplo. Mendo (2008, p.50) 

comenta que a questão da cor, aliada ao tamanho do quadro, podem definir a 

temperatura da narrativa e tornar algumas áreas mais pesadas que outras e, desse 

modo, direcionar o olhar do leitor, indicando “o que deve ser percebido primeiro”. 

 

 

2.4 A ADAPTAÇÃO DE O ALIENISTA EM QUADRINHOS: UMA NOVA 

LINGUAGEM, NOVOS PROTOCOLOS DE LEITURA 

 

 

A adaptação do texto oitocentista machadiano O alienista, efetuada por César 

Lobo e Luiz Antônio Aguiar para a linguagem dos quadrinhos, requer que seus 

leitores atribuam sentido ao que lêem, respeitando-se os protocolos de leitura dos 

quadrinhos. Segundo explica Scholes (1989), no prefácio de sua obra Protocolos de 

leitura, a expressão protocolos de leitura é de autoria de Jacques Derrida. Scholes 

tomou emprestado o termo do pesquisador francês por concordar com este quando 

afirma que “necessitamos de protocolos de leitura” (SCHOLES, 1989, p.13).  

No que diz respeito ao significado dicionarizado da palavra protocolo, esta, 

segundo o Houaiss (2001, p.2318), diz respeito ao: 

 

[...]conjunto de normas reguladora de atos públicos, especialmente 
nos altos escalões do governo e na diplomacia, cerimonial; 
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característica do que segue normas rígidas de procedimento, 
formalidade, etiqueta; apanhado de normas e especificações 
técnicas que regem a transmissão de dados entre computadores. 

 

Transpondo esse conceito para o universo da leitura, percebemos que 

existem mecanismos textuais que orientam o pacto firmado entre texto e leitor, 

espécies de regras, que indicam como o leitor deve se posicionar ante o que lê. 

Assim, o leitor diante da expressão “Era uma vez”, que frequentemente dá início a 

narrativas ficcionais infantis, já se prepara para ler uma narrativa de um fato que não 

é real, que não aconteceu. No caso da adaptação em estudo, ela instaura outro 

protocolo de leitura, ela convida o leitor contemporâneo a construir sentido para o 

texto de Machado de Assis de um modo diferente do que se fazia no século XIX, não 

só por se tratar da apresentação do texto na linguagem quadrinhística, como 

também por conta das modificações efetuadas pelos autores da adaptação. Nessa 

perspectiva, Chartier aponta (1999, p.70-71): 

 

[...] todo leitor diante de uma obra a recebe em um momento, uma 
circunstância, uma forma específica e, mesmo quando não tem 
consciência disso, o investimento afetivo ou intelectual que ele nela 
deposita está ligado a este objeto e a esta circunstância. 

 

 

Diante disso, afirmamos que o modo como o leitor do dezenove leu o conto O 

Alienista não é o mesmo que o leitor contemporâneo lê. Aquele recebeu o texto em 

pequenas porções no periódico A Estação, num período de seis meses, isto é, de 15 

de outubro de 1881 a 15 de março de 1882. A linguagem utilizada foi apenas a 

verbal1 e, em virtude do modo como o texto chegava ao leitor, isto é, de tempos em 

tempos, o leitor precisava ser lembrado dos fatos anteriores, por isso, o início de 

cada capítulo retomava o que fora dito antes. O texto também foi escrito pensando-

se nos ouvintes, posto que, no dezenove brasileiro, o índice de analfabetismo era 

muito grande, por isso, os textos direcionavam-se para leitores e ouvintes como 

comenta Pina (2002). 

No texto original, o capítulo II, por exemplo, intitulado Torrente de loucos, 

termina com o narrador comentando que o alienista estava tão concentrado em suas 

                                                           
1 Vale ressaltar, como afirma PINA(2002), que os contos e demais textos publicados por Machado de Assis no 

periodismo oitocentista dividiam espaço com anúncios, outros textos, e, até, partituras musicais. Essa disposição 

dos textos na página jornalística também influenciava o processo de leitura, mas, claro, de forma diferente do 

que ocorre com as adaptações quadrinhísticas, conforme o que estudamos nesta Dissertação. 
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pesquisas que “Mal dormia e mal comia; e, ainda comendo, era como se 

trabalhasse, porque ora interrogava um texto antigo, ora ruminava uma questão, e ia 

muitas vezes de um cabo a outro do jantar sem dizer uma só palavra a D. Evarista” 

(MACHADO DE ASSIS, 2007, p.7). O capítulo seguinte, Deus sabe o que faz, 

começa com o comentário do narrador acerca da esposa do alienista, onde ele 

discorre acerca do estado de melancolia desta, conforme se observa a seguir: 

 

A ilustre dama, ao fim de dois meses, achou-se a mais desgraçada 
das mulheres; caiu em profunda melancolia, ficou amarela, magra, 
comia pouco e suspirava a cada canto. Não ousava fazer-lhe 
nenhuma queixa ou reproche, porque respeitava nele o seu marido e 
senhor, mas padecia calada, e definhava a olhos vistos (MACHADO 
DE ASSIS, 2007, p.7). 

 

O comentário do narrador conduz o leitor a rememorar o fato de que a falta de 

atenção do marido é o fator que desencadeia toda a melancolia da personagem D. 

Evarista. Outro fato importante a se mencionar é que o narrador do texto-fonte 

determina também o protocolo de leitura. Ele busca desde o início da narrativa 

convencer seus leitores de que não se trata de uma narrativa ficcional, mas de um 

relato pautado nas crônicas da cidade de Itaguaí. Observemos a engenhosidade do 

narrador: “As crônicas da vila de Itaguaí dizem que em tempos remotos vivera ali um 

certo médico, o Dr. Simão Bacamarte, filho da nobreza da terra e o maior dos 

médicos do Brasil, de Portugal e das Espanhas” (MACHADO DE ASSIS, 2007, 

p.02). Diante da fala do narrador, percebemos que o protocolo exigido ao leitor é de 

que ele se porte como quem lê um fato verossímil.  

Outro aspecto do protocolo de leitura exigido pelo texto-original é que o leitor 

atente para a incerteza da sanidade mental do médico Simão Bacamarte, haja vista 

que o narrador o tempo todo joga com esta questão e apenas ao fim de seu relato, 

com base “nas crônicas de Itaguaí”, declara que o alienista era insano.  Já na 

adaptação, o protocolo de leitura, a regra que determina como o leitor deve se 

apropriar da obra é o das narrativas em quadrinhos. Requer-se que o leitor conheça 

a estrutura da HQ para que ele saiba como se mover no texto, por isso, ao fim da 

obra, há uma seção explicando como foi o processo de transposição da linguagem 

literária para a HQ.  

Outro protocolo exigido ou que a HQ constrói em seus leitores é a percepção 

da leitura enquanto ato de fruição, de prazer, dado seu aspecto lúdico. Pina (2009), 
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ao discutir as adaptações de Monteiro Lobato para a linguagem da HQ, ressalta 

justamente isso, que a narrativa quadrinizada convida o leitor contemporâneo a se 

debruçar sobre o impresso, em virtude de possuir uma linguagem híbrida, que 

mescla o verbal e o não-verbal na perspectiva da ludicidade.  

Fogaça (2007), por sua vez, ao tratar da ação da narrativa na HQ comenta 

que a sedução se estabelece justamente por isso, porque exclui o tédio, o cansaço e 

associa a prática leitora ao jogo e a brincadeira, ou seja, o leitor é convidado a 

estabelecer com esse suporte um pacto de leitura que envolve o prazer. É o que 

também afirmam Campos e Lomboglia (1984, p.17) quando declaram que “as 

histórias em quadrinhos oferecem entretenimento, jogo, fantasia, uma forma ativa de 

passar o tempo (e, para isso, não há limites de idade). Além desta função distrativa, 

podem e devem informar, formar, enfim, educar”.  Ou seja, os quadrinhos instauram 

a diversão, mas não se limitam a isso, de modo que uma adaptação como essa do 

texto machadiano não só convida os leitores contemporâneos a se debruçarem 

sobre o impresso, a lerem, como dita o modo como estes devem ler os clássicos.  

A autora explica também que nas HQ há poucas palavras em relação à fala 

das personagens e do narrador e isso força o leitor a atuar como co-autor, como 

doador de sentido do texto, obrigando-o a preencher, prazerosamente, os vazios 

textuais. Calazans (2004) explica que a narrativa quadrinizada é bastante fluida, o 

que possibilita aos autores a expressão de questões de diversas ordens, artísticas, 

filosóficas, científicas de modo leve e atraente ao leitor. 

Por fim, podemos apontar que outro protocolo exigido ou construído no leitor 

é o saber acerca de hábitos e costumes da sociedade brasileira do século XIX, algo 

não necessário para o leitor daquela época porque ele e o autor partilhavam esse 

saber. Como muitos leitores contemporâneos podem não dispor de tal 

conhecimento, os autores da adaptação inseriram estes costumes no cenário de 

cada capítulo – como indica a imagem a seguir em que temos a representação de 

uma matraca- e também informam-no a esse respeito no fim da obra.  
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Figura 10: Jovem com uma matraca. 
Fonte: LOBO; AGUIAR, 2008, p.44 
 

 

Isso posto, concordamos com Cirne (1972) quando ele diz que pensar numa 

pratica estética é pensar numa modalidade de leitura ou, usando o termo de Scholes 

(1989), é pensar num protocolo de leitura. A existência de protocolos de leitura de 

certa forma limita a interpretação de uma obra, ou seja, há uma estreita relação 

entre os chamados protocolos de leitura, categoria estabelecida por Scholes (1989) 

a partir de Derrida e o leitor implícito de Iser (1996). É o leitor implícito em conjunto 

com os protocolos de leitura que determinam como o leitor se moverá ou não no 

texto. Isso quer dizer que o leitor apesar de ter liberdade para interagir com o texto, 

essa liberdade é vigiada, ou como diz Pinto (2004, p.58-59):  

 

A existência, mesmo instável, de protocolos de leitura demonstra que 
existem limites para a interpretação e, portanto, podem ser 
estabelecidas regras orientadoras da produção e fruição-percepção 
das obras. 

 

Os leitores implícitos introjetados na adaptação de Cesar Lobo e Luiz Antonio 

Aguiar permitirão que, pelo menos, dois tipos de leitores empíricos dialoguem com o 

texto machadiano. Há um leitor implícito que “orientará” o leitor que conhece as 

narrativas machadianas, mas desconhece a estrutura da HQ (daí a seção do livro 
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explicando como a adaptação foi feita), como também há o leitor implícito que 

“orientará” previamente aquele que conhece as narrativas em quadrinhos, sabe 

como é a estrutura destas, mas conhece pouco ou nada sobre Machado de Assis, 

sobre o Brasil do XIX (daí a explicação sobre hábitos e costumes da sociedade 

carioca no oitocentos brasileiro). Esses leitores implícitos ou orientações prévias são 

perceptíveis ao longo de toda adaptação, não apenas nas seções anteriormente 

mencionadas. Na figura 04, por exemplo, a inserção do símbolo yin-yang e um 

quadro com letras em japonês, é uma forma de guiar o leitor contemporâneo, 

habituado a ler os mangás – os quadrinhos japoneses.  

Por sua vez, a inserção de frases em francês na adaptação guia o leitor que 

conhece a escrita machadiana, criando neste a sensação de que o próprio Machado 

teria criado esta adaptação, já que este escritor frequentemente usava este tipo de 

recurso. Observando a imagem, percebemos esses dois leitores implícitos. No 

quadro maior, temos a figura do barbeiro Porfírio liderando a revolta e a frase em 

francês,  que orientam os conhecedores da obra machadiana: 

 

 

Figura 11: Invasão à Câmara de vereadores 
Fonte: LOBO; AGUIAR, 2008, p.26 
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Aqueles que não conhecem o estilo machadiano lerão essas informações, 

poderão até traduzir, mas talvez não percebam o efeito que os autores da adaptação 

pretendiam suscitar nos leitores da obra. Já no quadro menor, há uma explicação do 

que foi a tomada de Bastilha, uma orientação direcionada a leitores que 

desconheçam o fato. Essa informação permite a esse leitor compreender o sentido 

da comparação que se faz entre o fato ocorrido na França e o que ocorreu em 

Itaguaí, ou seja, permite que este adentre de fato no universo textual. Enfim, 

retomando a questão dos protocolos de leitura e os leitores implícitos, a interação 

destes guia os leitores reais da adaptação de modo que estes encarem a leitura do 

texto machadiano como fruição.  

 

 

2.5 A TENSÃO SÓLITO/INSÓLITO NA ADAPTAÇÃO DE O ALIENISTA: 

PASSAPORTE DE ACESSO AO MUNDO DO TEXTO PARA O LEITOR 

CONTEMPORÂNEO 

 

 

Segundo propõe García (2007, p.18), o termo insólito diz respeito ao que não 

é sólito, ao desusado, ao que é contrário ao costume, ao uso, às regras; inabitual; 

anormal; incomum; extraordinário.  O autor ainda recorre ao dicionário Houaiss para 

definir esse termo e explica que o antônimo de insólito é o termo sólito, que 

corresponde ao habituado.  Para esse estudioso, é lícito estabelecer essa oposição 

entre essas duas terminologias, ou seja, contrapor o insólito ao natural e ao 

ordinário, os quais são “termos comuns na teoria dos gêneros literários quando se 

quer falar de Maravilhoso, Fantástico, Estranho, Sobrenatural, Realismo 

Maravilhoso, Absurdo, gêneros que já habitam a tradição crítico-teórica” (GARCÍA, 

2007, p. 2).  

Prossegue o autor explicando que a palavra natural, em seu sentido 

dicionarizado, diz respeito ao que decorre normalmente da ordem regular das 

coisas, é característico, próprio do instinto; instintivo pode ser presumido; provável.  

E ordinário significa o que é posto por ordem, disposto em ordem, o que está 

conforme à regra, ao uso; conforme ao costume, à ordem normal. Diante dessas 

ponderações, ele postula que  
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Se o insólito não decorre normalmente da ordem regular das coisas, 
senão que é aquilo que não é característico ou próprio de acontecer, 
bem como não é peculiar nem presumível nem provável, pode ser 
equiparado ao sobrenatural e ao extraordinário, ou seja, seguindo-se 
o próprio Houaiss (2001), àquilo que foge do usual ou do previsto, 
que é fora do comum, não é regular, é raro, excepcional, estranho, 
esquisito, inacreditável, inabitual, imprevisto, maravilhoso (GARCÍA, 
2007, p. 2). 

 

Na narrativa O alienista, de Machado de Assis, o narrador joga o tempo todo, 

deixando o leitor em dúvida acerca do comportamento estranho, insólito de Simão 

Bacamarte e apenas ao final da narrativa este é mostrado como um louco. O leitor 

do texto-fonte caminha guiado pela vereda da incerteza, da dúvida, pois ora Simão 

Bacamarte é descrito como alguém dotado de virtudes, de atitudes racionais, 

coerentes, como se observa a seguir: 

 

— [...] O principal nesta minha obra da Casa Verde é estudar 
profundamente a loucura, os seus diversos graus, classificar-lhe os 
casos, descobrir enfim a causa do fenômeno e o remédio universal. 
Este é o mistério do meu coração. Creio que com isto presto um bom 
serviço à humanidade (MACHADO DE ASSIS, 2007, p.5). 
 
 

Ora ele é uma pessoa impiedosa, desequilibrada, que enxerga loucura em 

todas as pessoas, menos em si: 

 

Bacamarte espetara na pobre senhora um par de olhos agudos como 
punhais.Quando ela acabou, estendeu-lhe a mão polidamente, 
como se o fizesse à própria esposa do vice-rei e convidou-a a ir 
falar ao primo. A mísera acreditou; ele levou-a à Casa Verde e 
encerrou-a na galeria dos alucinados.A notícia desta aleivosia do 
ilustre Bacamarte lançou o terror à alma da população. Ninguém 
queira acabar de crer, que, sem motivo, sem inimizade, o alienista 
trancasse na Casa Verde uma senhora perfeitamente ajuizada, que 
não tinha outro crime senão o de interceder por um infeliz 
(MACHADO DE ASSIS, 2007, p.12-13, grifo nosso). 
 

 

Trechos como esses que citamos mantêm o leitor em suspense e sem saber 

ao certo como definir o perfil psicológico de Bacamarte, de modo que só ao final da 

narrativa, o alienista se declara insano, tendo a coerente atitude de internar-se na 

Casa Verde sozinho, pois conclui que é o único louco da cidade de Itaguaí.  
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Na adaptação, entretanto, o que era insólito, tornou-se sólito. Desde o início 

da narrativa quadrinizada o alienista é mostrado ao leitor como um louco, sua face 

insana corresponde ao alienista alienado, que se propõe a revisar as crônicas de 

Itaguaí, é mostrada claramente ao leitor. O modo como esse novo personagem é 

mostrado nas primeiras páginas – já que no texto-fonte ele não existe- bem como a 

Casa Verde também é mostrada evidencia o caráter insólito da adaptação. Em vez 

de se deparar com uma casa para tratamento de loucos, o leitor vê uma casa 

sombria, escura, que parece ser vigiada por pequenos olhos. E o médico, ou melhor, 

o alienista alienado, aparece vestido com roupas de internato e visivelmente 

transtornado. Logo, desse personagem, as atitudes habituais, esperadas pelo leitor, 

são atitudes insanas e, portanto, por serem previsíveis, presumíveis, são sólitas.  

Se o que era insólito no texto machadiano se tornou sólito na adaptação, o 

que motivará o leitor a prosseguir com a leitura do texto em quadrinhos? Se o 

médico já é um louco, que teria ele a mostrar ao leitor? O que esperar de um louco? 

Justamente o jogo da sanidade versus insanidade.  

À medida que prosseguir com a leitura, o leitor se divertirá observando que 

muitos dos personagens tidos como normais tomarão atitudes insólitas, adotarão 

comportamentos insólitos, estranhos, o que em muitos momentos transformará as 

cenas que eram irônicas no texto original em cenas cômicas. Um desses momentos 

é a chegada de D. Evarista do Rio de Janeiro. A esposa do médico é recebida com 

flores, confetes, com tamanha efusão pelo povo de Itaguaí que a cena na HQ se 

assemelha aos festejos carnavalescos. Algo semelhante também ocorre durante a 

Revolta dos Canjicas em que vinte cinco pessoas morrem, mas a imagem nos 

quadrinhos traz um rio de sangue como se milhares de pessoas tivessem morrido. É 

exagerado, é imprevisível, contraria a ordem natural das coisas, é insólito. 

O leitor, portanto, saberá o que esperar de um alienado, mas não sabe o que 

pessoas ditas normais farão. E esse jogo sólito/insólito, apesar de modificado na 

versão em quadrinhos de O alienista, continua sendo um passaporte de acesso ao 

mundo ficcional. 
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3 O PROCESSO DE ADAPTAÇÃO DE O ALIENISTA PARA HQ: O QUE 

PERMANECE, O QUE MUDA? 

 

 

No processo de adaptação, os 13 (treze) capítulos do texto-fonte são 

mantidos, mas é claro que algumas modificações foram feitas para adequar a 

linguagem literária à linguagem dos quadrinhos. Ao final do livro, há uma seção 

Segredos da adaptação, em que se explica ao leitor como se deu esse processo. 

Segundo se infere da leitura da seção citada, o processo de adaptação para este 

tipo de linguagem exigiu pesquisa sobre hábitos e costumes do período em que o 

conto foi escrito e adaptadores sensíveis ao estilo machadiano, os quais pudessem 

não apenas “enxugar” o texto original, mas recriá-lo, recontá-lo de forma livre e 

criativa. 

Devemos lembrar que a adaptação é o resultado de uma leitura.  Luiz Antônio 

Aguiar – o roteirista- leu o texto original, adentrou no mundo do alienista e moveu-se 

por ele, ora a partir da perspectiva do narrador, ora a partir da perspectiva dos 

personagens, e a partir das informações apreendidas no ato da leitura, construiu 

suas gestalten. Semelhantemente agiu Cesar Lobo, o desenhista interagiu com o 

texto original e com a leitura realizada pelo roteirista e desse processo criou suas 

gestalten. A gestalt final ou interpretação ou o efeito que essa obra literária provocou 

em seus leitores primeiros- os adaptadores- chega às mãos do leitor em forma de 

HQ. Nesta última, o leitor terá acesso a personagens prontos, isto é, as pistas 

fornecidas ao longo do texto-fonte foram reunidas no ato da leitura pelos 

adaptadores, ou seja, estes dialogaram com os leitores implícitos previstos pelo 

texto machadiano e, através de sua interpretação, introjetaram na adaptação os 

leitores contemporâneos. Como afirma Iser (1996, p.60), “durante a leitura, temos à 

disposição apenas facetas, a qual, quando combinadas constituem a imagem do 

protagonista”, diferente da adaptação onde essas informações já se encontram 

reunidas e são mostradas ao leitor por meio da linguagem visual. 

No texto original, o leitor vai reunindo informações para construir a 

representação dos personagens, as facetas destes são apresentadas 

gradativamente e a cada apresentação o leitor vai reagindo, juntando as peças, até 

que “a imagem do protagonista se irradie no leitor” (ISER, 1996, p.61). O leitor dessa 

adaptação não contribui para construção dos personagens, ele encontra a 
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representação visual pronta. Seu papel será o de reconstruir uma representação 

com base na leitura das imagens e da mensagem verbal que as acompanham.  

Isso posto, procederemos à análise da adaptação buscando apontar o que 

permaneceu e o que foi modificado na versão em HQ de O Alienista. A princípio, 

faremos um contraponto entre os capítulos da adaptação aos capítulos do texto 

original, elencando as diferenças entre adaptação e texto original. Em seguida, 

pontuaremos após a análise comparativa dos capítulos, o que foi alterado, acrescido 

ou reinventado na adaptação no tocante ao enredo, cenário, narrador, personagens  

e em relação à linguagem.   

 

 

3.1 ANÁLISE DOS CAPÍTULOS 

 

 

Procederemos agora à análise dos capítulos para compreendermos melhor o 

processo de adaptação da narrativa para a linguagem quadrinhística e como essa 

linguagem informa e forma leitores. 

 

 

3.1.1 Análise do Capítulo I- De como Itaguaí ganhou uma casa de Orates 

 

 

Este capítulo é aberto com um trecho correspondente à fala do narrador do 

texto-fonte, o qual aparece destacado no lado esquerdo da página como se 

estivesse escrita num documento antigo, num pergaminho.  O referido trecho explica 

ao leitor quem é o Dr. Simão Bacamarte. Logo ao lado, tem-se a imagem do médico 

ajoelhado ante o rei de Portugal, repetindo o que o alienista alienado, dissera na 

introdução da narrativa “A ciência, Majestade, é meu emprego único, Itaguaí é o 

meu universo”, conforme é possível observar por meio da imagem a seguir: 
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Figura 12: Início da narrativa 
Fonte: LOBO; AGUIAR, 2008, p.7 

 

Observando a imagem acima, percebemos que, num quadro maior, logo 

abaixo do primeiro quadro, temos outro trecho da fala do narrador do texto original 

destacado num recordatório com fundo amarelo e a imagem de um Bacamarte, 

tranquilo, sentado, lendo e sendo servido por uma escrava. Os costumes da época 

são representados pelo cenário, onde se observa uma caneta-tinteiro, velas, já que 

não existia iluminação elétrica no período em que se passa a história, além de frutas 

típicas do Brasil. O alienista alienado surge ao final, a fim de explicar ao leitor o que 

é uma Casa de Orates, o que se mostra interessante, pois para um lunático, ele se 

mostra muito lúcido neste momento. 

Na página seguinte, o narrador informa ao leitor sobre o casamento do 

médico com D. Evarista. Novamente, algumas informações do original são 

suprimidas, ou melhor, resumidas; não se informa ao leitor que D.Evarista era viúva 

de um juiz-de-fora, conforme observamos na imagem abaixo: 
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Figura 13: Casamento de Bacamarte 
Fonte: LOBO; AGUIAR, 2008, p.08 

 

Observamos, também, que as explicações do narrador do texto original 

transformam-se em fala dos personagens, com algumas modificações. No original, 

como pode se observar a seguir, o tio de Bacamarte dialoga com o sobrinho acerca 

do assunto: 

Aos quarenta anos casou com D. Evarista da Costa e Mascarenhas, 
senhora de vinte e cinco anos, viúva de um juiz de fora, e não bonita 
nem simpática. Um dos tios dele, caçador de pacas perante o Eterno, 
e não menos franco, admirou-se de semelhante escolha e disse-lho. 
Simão Bacamarte explicou-lhe que D. Evarista reunia condições 
fisiológicas e anatômicas de primeira ordem, digeria com facilidade, 
dormia regularmente, tinha bom pulso, e excelente vista; estava 
assim apta para dar-lhe filhos robustos, sãos e inteligentes. Se além 
dessas prendas, — únicas dignas de preocupação de um sábio, D. 
Evarista era mal composta de feições, longe de lastimá-lo,agradecia-
o a Deus, porquanto não corria o risco de preterir os interesses da 
ciência na contemplação exclusiva, miúda e vulgar da consorte 
(MACHADO DE ASSIS, 2007, p. 3-4) 

 

O tio de Bacamarte admira a escolha e diz-lhe. O que diz? Não sabemos ao 

certo. Na adaptação, o tio diz ao sobrinho que ele não escolheu o melhor de Itaguaí, 

ou seja, temos um vazio que foi preenchido pelos adaptadores em seu processo de 
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leitura, temos a leitura deles dos fatos narrados. Segundo Iser (1996), a existência 

de vazios no texto é o que gera prazer no leitor, dada a possibilidade deste de 

preenchê-los e esse ato de acrescentar algo ao texto é o que Scholes (1989) chama 

de leitura.  

Se o vazio textual foi preenchido, como o leitor desta adaptação se move no 

texto? Guiado pelo olhar dos adaptadores, o leitor se moverá pelo ponto de vista dos 

personagens Bacamarte e do tio, que necessita, como mostra a ilustração a seguir, 

usar os óculos e forçar o olhar para tentar compreender a escolha do sobrinho. O 

leitor se focará na representação verbal e visual de D. Evarista, conforme se observa 

na imagem já mencionada anteriormente. 

Na referida ilustração, percebemos a força das imagens. Enquanto o médico 

tranquilamente explica ao tio sua escolha, discorrendo sobre os atributos físicos da 

esposa, ela é mostrada por inteiro ao leitor. Quando o tio enfatiza para Bacamarte 

que D. Evarista é mal composta de feições, trecho que aparece em negrito, 

indicando que o leitor deve atentar bem para este fato, tem-se em destaque o rosto 

másculo da personagem: olhos, boca e nariz grandes. Enfim, não é de fato uma 

mulher bela, delicada. A cena se torna cômica, como aponta Joly (1996, p.32) 

menos “pelo que diz do que como diz”. 

Na página seguinte, a comicidade se acentua quando, no primeiro quadro, o 

leitor é informado pelo narrador de que a aparência física de D.Evarista não 

correspondeu ao que o alienista esperava. Ela não deu-lhe filhos, apesar da 

insistência do médico, que esperando anos e anos, buscou recorrer a ciência – em 

vão- para resolver a situação. A explicação, entretanto, que é dada ao leitor pelo 

narrador é a de que a dinastia dos Bacamarte foi extinta por causa da resistência da 

“ilustre dama” em adotar um regime alimentar que excluía a “bela carne de porco de 

Itaguaí”.  

 No quadro posterior, muda o cenário. Ao invés da sala de jantar em que 

escravas servem os brancos, temos o escritório de Bacamarte. Este dialoga com seu 

amigo boticário, Crispim, e relata que se dedicará à construção de uma casa onde 

possa abrigar todos os loucos. Crispim, na adaptação é apresentado ao leitor como 

uma pessoa bajuladora, que omite sua opinião para agradar amigos ou quem está 

no poder. Sua oscilação entre dizer o que de fato pensa e agradar aos outros é 

percebida na relação intrínseca entre sua imagem e sua fala, ou seja, como diz Joly 

(1996, p.121) imagem e palavras se complementam, uma se alimenta da outra. “As 
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imagens engendram as palavras que engendram as imagens em um movimento 

sem fim”.  

 O cenário merece destaque nesta cena, pois convida o leitor a adentrar no 

universo textual. O escritório de Bacamarte, mesmo tendo móveis típicos do  século 

dezenove, apresenta alguns símbolos comuns ao leitor contemporâneo, como o Yin 

iang sobre o livro, quadros com inscrições que lembram a escrita japonesa (talvez 

uma alusão aos mangás, os quadrinhos japoneses que são muito populares na 

atualidade). O ambiente sugere agora um clima de mistério, de suspense: o 

escritório do alienista é escuro, repleto de velas, caveiras, ampulhetas e fetos. 

 Muitas informações são suprimidas neste primeiro capítulo, em virtude da 

objetividade e agilidade que uma narrativa em quadrinhos deve ter. O texto 

machadiano que, no original, é extremamente irônico, onde se vislumbram os jogos 

de interesses que movem as relações humanas, as dissimulações, é resumido, 

sintetizado pelos adaptadores, como já dissemos para adequar o texto literário à 

linguagem dos quadrinhos. Não é mencionado, por exemplo, o fato de o alienista por 

uma placa na Casa Verde com uma frase de Maomé, que ele atribui a um papa para 

não causar ira no padre. Também se omite na adaptação o comentário malicioso do 

narrador acerca da vereança de Itaguaí: 

 

A vereança de Itaguaí, entre outros pecados de que é argüida pelos 
cronistas, tinha o de não fazer caso dos dementes. Assim é que cada 
louco furioso era trancado em uma alcova, na própria casa, e, não 
curado, mas descurado, até que a morte o vinha defraudar do 
benefício da vida; os mansos andavam à solta pela rua. Simão 
Bacamarte entendeu desde logo reformar tão ruim costume; pediu 
licença à câmara para agasalhar e tratar no edifício que ia construir 
todos os loucos de Itaguaí e das demais vilas e cidades, mediante 
um estipêndio, que a câmara lhe daria quando a família do enfermo o 
não pudesse fazer. A proposta excitou a curiosidade de toda a vila, e 
encontrou grande resistência, tão certo é que dificilmente se 
desarraigam hábitos absurdos, ou ainda maus. A ideia de meter os 
loucos na mesma casa vivendo em comum, pareceu em si mesma 
sintoma de demência, e não faltou quem o insinuasse à própria 
mulher do médico (MACHADO DE ASSIS, 2007, p. 3) 

 

 Por fim, é interessante mencionar outro momento em que os adaptadores 

preenchem outro vazio textual nesse capítulo. Quando o alienista vai à Câmara de 

vereadores defender sua proposta, no original não sabemos o que ele diz, apenas 

que convenceu os vereadores, como se nota no trecho a seguir: 



57 
 

 

Dali foi à câmara, onde os vereadores debatiam a proposta, e 
defendeu-a com tanta eloqüência, que a maioria resolveu autorizá-lo 
ao que pedira, votando ao mesmo tempo um imposto destinado a 
subsidiar o tratamento, alojamento e mantimento dos doidos pobres 
(MACHADO DE ASSIS, 2007, p.4). 

 

Na adaptação temos o discurso do alienista, o qual convence os vereadores 

dizendo-lhes que eles ficariam conhecidos na posteridade como homens à frente de 

seu tempo. O êxito do médico deixa D. Evarista extremamente envaidecida, fato que 

ela lhe expressa – o que não ocorre no original. Essa representação verbal e visual 

dos personagens machadianos realizada por Cesar Lobo e Luiz Aguiar transforma 

em presença o que era ausência, ou seja, o leitor pode vislumbrar por meio de 

imagens como talvez seriam os personagens imaginados por Machado de Assis ou, 

como os adaptadores os imaginaram. Como afirma Iser (1996, p.58), “as imagens 

representam uma inovação no modo de se pensar essas personagens, mesmo 

quando a representação feita pelos adaptadores modifica o que está no posto no 

texto-fonte”. 

 

 

3.1.2 Análise do Capítulo II- Torrente de loucos 

 

 

Este capítulo, no original, principia com uma conversa entre Crispim e o 

alienista. O médico confidencia ao amigo que, em sua proposta de construir um 

abrigo para os loucos, a caridade era um ingrediente, um tempero, mas seu objetivo 

maior era estudar os loucos. O narrador deixa que o personagem fale, para que o 

leitor se mova aparentemente pelo ponto de vista de Bacamarte, quando na verdade 

isso é um recurso para que o leitor perceba como o médico usa a caridade como 

pretexto para atingir seus objetivos, ou seja, que ele não é uma alma tão nobre e 

desprendida como fora mostrado no inicio da narrativa.   Vejamos o trecho da 

conversa entre ambos: 

 

Três dias depois, numa expansão íntima com o boticário Crispim 
Soares, desvendou o alienista o mistério do seu coração. 
— A caridade, Sr. Soares, entra decerto no meu procedimento, mas 
entra como tempero, como o sal das coisas, que é assim que 
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interpreto o dito de São Paulo aos coríntios: “Se eu conhecer quanto 
se pode saber, e não tiver caridade, não sou nada.” O principal nesta 
minha obra da Casa Verde é estudar profundamente a loucura, os 
seus diversos graus, classificar-lhe os casos, descobrir enfim a causa 
do fenômeno e o remédio universal. Este é o mistério do meu 
coração. Creio que com isto presto um bom serviço à humanidade. 
— Um excelente serviço, corrigiu o boticário. 
— Sem este asilo, continuou o alienista, pouco poderia fazer; ele dá-
me, porém, muito maior campo aos meus estudos. 
— Muito maior, acrescentou o outro. 
E tinha razão. De todas as vilas e arraiais vizinhos afluíam loucos à 
Casa Verde. Eram furiosos, eram mansos, eram monomaníacos, era 
toda a família dos deserdados do espírito. Ao cabo de quatro meses, 
a Casa Verde era uma povoação” (MACHADO DE ASSIS, 2007, p. 
5).  

 

Esse capítulo na adaptação se inicia com as pessoas da cidade comentando 

acerca do número exorbitante de internos na Casa Verde. Conforme podemos 

observar por meio da imagem a seguir, na primeira página desta seção, há três 

quadros: o primeiro é o maior e nele podemos ver os cidadãos de Itaguaí 

observando e comentando o número assustador de loucos que se dirigem à Casa 

Verde. Isso não consta no texto original.   

 

 

Figura 14: Início do Capítulo 2 
Fonte: LOBO; AGUIAR, 2008, p.08 
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O espanto causado pela quantidade de insanos que chegam à vila parece com 

o relato de Foucault (1972) acerca do tratamento dispensado aos lunáticos durante a 

Idade Média. A população europeia desse período apresentava um sentimento duplo 

em relação aos loucos, ora preocupava-se em curá-los, ora pretendia escorraçá-los. 

Por isso, muitas vezes os tais eram postos em naus que andavam errantes. Em 

algumas poucas cidades eles tinham um abrigo específico – tal como a Casa Verde 

da narrativa de O alienista-  e apenas os estrangeiros eram escorraçados.  

Ainda na cena em questão, o padre também a tudo observa com seu olhar 

crítico. É ele quem guia a perspectiva do leitor, é sob seu ponto de vista que os 

leitores observarão o fenômeno, já que o narrador, neste momento da narrativa não 

se pronuncia. O olhar recriminador do padre é reforçado por sua fala, que aparece 

no meio da página, onde o personagem diz que não é possível precisar, naquela 

multidão tida como louca, a razão da insanidade. Está posta na adaptação a 

personalidade do padre: uma pessoa observadora e extremamente crítica. No 

original, o leitor vai percebendo as características dele muito lentamente, primeiro 

quando pede a D. Evarista para dissuadir o marido da ideia insana de construir uma 

casa para abrigar os loucos, depois quando se encanta com uma frase de Maomé 

posta numa placa na entrada da Casa Verde e que o alienista comenta ter sido de 

autoria de um Papa. A ironia desse episódio reside no fato de que o problema das 

religiões não é o que se diz, mas quem diz. Ou seja, se Maomé tivesse seu nome 

inscrito na placa, seria um absurdo, uma heresia, mas tendo sido dita por um Papa, 

a reação do padre foi outra. De certa forma, também é cômico o padre se enganar 

dessa forma. No fim dessa página, Porfírio é mostrado em sua barbearia 

trabalhando e comentando com os clientes como a ideia do alienista era 

desproposital.  

Aqui, temos uma leitura realizada pelos adaptadores- na perspectiva do que 

Scholes (1989) define leitura, como acréscimo, ou seja, essa informação não consta 

no texto-fonte. Mais à frente na narrativa, o leitor, ao ver Porfírio liderando uma 

revolução contra o alienista, é “forçado” a relembrar o fato de o personagem estar 

sempre criticando o alienista, vai relembrar sua fisionomia, seus gestos, sugerindo, 

talvez, que o sentimento de vingança surgiu há muito tempo. 

Segundo Iser (1996, p. 11), o leitor se move no texto e nunca apreende o 

sentido do que lê de uma única vez, mas em fases consecutivas de leitura. Essa 

retomada do passado pode ajudar o leitor a compreender um fato que lhe tenha sido 
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apresentado anteriormente e que no momento em que lia, não lhe foi possível 

interpretar adequadamente. Essa compreensão a posteriori pode levar o leitor a 

desfazer uma gestalt, percebendo a incompatibilidade dessa,  e a estabelecer outra. 

Esse fenômeno é muito comum e mais complexo em se tratando de textos ficcionais 

porque os sentidos destes “não se esgotam na denotação de objetos empiricamente 

dados” (ISER, 1996, p.12). A rememoração de fatos é, portanto, um fenômeno 

constante na leitura de textos ficcionais, haja vista que inúmeras vezes a sequência 

de fatos apresentados contraria as expectativas do leitor forçando-o a relembrá-los, 

“de modo a projetá-los num novo horizonte, que ainda não existia no momento em 

que foi captado” (ISER, 1996, p.16). No processo da leitura, a todo tempo, interagem 

incessantemente expectativas modificadas e lembranças novamente transformadas. 

Na página seguinte, temos um único quadro. No alto dele, num recordatório, 

temos a fala do narrador  que corresponde à fala do narrador do texto-fonte, a qual 

guiará o leitor na leitura das imagens, como nos mostra a imagem abaixo: 

 

 

Figura 15: Os internos da Casa Verde. 
Fonte: LOBO, AGUIAR, 2008, p.15 
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Observando a imagem anteriormente mostrada percebemos que o narrador 

informa que após quatro meses a Casa Verde estava muito cheia. Logo a seguir, 

trechos do original são postos na página, sem indicação de quem está explicando a 

loucura de alguns internos da Casa, como podemos observar na imagem 

anteriormente mencionada. 

O primeiro louco apresentado é um jovem analfabeto, tosco, que ao 

ensandecer, começou a proferir discursos acadêmicos extremamente 

ornamentados; o segundo, um pobre que narrava sua genealogia, dizendo-se 

descendente de Davi e o terceiro, um jovem apaixonado que pensava ser uma 

estrela. No canto esquerdo, ao fim da página, temos a figura de Bacamarte fazendo 

anotações, o que confirma a informação do narrador de que o alienista só fazia 

questão do trabalho e que anotava a tudo quanto observava.  No original, somos 

informados que o médico se dedicava tanto ao trabalho que mal conversava com 

sua esposa. 

 

 

 

3.1.3  Análise do Capítulo III- Deus sabe o que faz 

 

 

No original, este é um dos capítulos mais irônicos e isto se observa desde o 

título em que a frase “Deus sabe o que faz” vem acompanhada de uma exclamação. 

A frase que encerra o capítulo anterior serve de mote para que o leitor compreenda 

os sentimentos experimentados por D. Evarista. Em virtude da falta de atenção do 

marido, esta se encontrava melancólica, triste e “tão viúva quanto antes”, mas 

segundo os costumes da época, ela não ousava reclamar do médico, pois via nele 

“seu marido e senhor”. Contudo, ao ser indagada pelo marido, responde-lhe: “Quem 

diria que meia dúzia de lunáticos...” (MACHADO DE ASSIS, 2007, p.07).  

Diante desse comentário, o alienista afirma à esposa permitir que ela faça uma 

viagem ao Rio de Janeiro, o que traz enorme alegria a esta. A mulher inquieta-se 

com os custos da viagem, sobretudo, por não poder ir sozinha e inicia um jogo com 

um marido, levando-o a dizer-lhe que dinheiro não é problema. Ele lhe mostra o livro 

com o registro dos impostos recebidos, uma alta quantia, e lhe diz perfidamente: 

“Quem diria que meia dúzia de lunáticos...” (MACHADO DE ASSIS, 2007, p.08). 
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Na adaptação, perde-se toda a ironia do narrador falando de Bacamarte neste 

capítulo, como se observa no diálogo travado entre marido e mulher: 

 

 

Não acabou a frase; ou antes, acabou-a levantando os olhos ao teto, 
— os olhos, que eram a sua feição mais insinuante, — negros, 
grandes, lavados de uma luz úmida, como os da aurora. Quanto ao 
gesto, era o mesmo que empregara no dia em que Simão Bacamarte 
a pediu em casamento. Não dizem as crônicas se D. Evarista brandiu 
aquela arma com o perverso intuito de degolar de uma vez a ciência, 
ou, pelo menos, decepar-lhe as mãos; mas a conjetura é verossímil. 
Em todo caso, o alienista não lhe atribuiu outra intenção. E não se 
irritou o grande homem, não ficou sequer consternado. O metal de 
seus olhos não deixou de ser o mesmo metal, duro, liso, eterno, nem 
a menor prega veio quebrar a superfície da fronte quieta como a 
água de Botafogo. Talvez um sorriso lhe descerrou os lábios, por 
entre os quais filtrou esta palavra macia como o óleo do Cântico:— 
Consinto que vás dar um passeio ao Rio de Janeiro. D. Evarista 
sentiu faltar-lhe o chão debaixo dos pés. Nunca dos nuncas vira o 
Rio de Janeiro, que posto não fosse sequer uma pálida sombra do 
que hoje é, todavia era alguma coisa mais do que Itaguaí. Ver o Rio 
de Janeiro, para ela, equivalia ao sonho do hebreu cativo. Agora, 
principalmente, que o marido assentara de vez naquela povoação 
interior, agora é que ela perdera as últimas esperanças de respirar os 
ares da nossa boa cidade; e justamente agora é que ele a convidava 
a realizar os seus desejos de menina e moça. D. Evarista não pôde 
dissimular o gosto de semelhante proposta. Simão Bacamarte 
pegou-lhe na mão e sorriu, — um sorriso tanto ou quanto filosófico, 
além de conjugal, em que parecia traduzir-se este pensamento: — 
“Não há remédio certo para as dores da alma; esta senhora definha, 
porque lhe parece que a não amo; dou-lhe o Rio de Janeiro, e 
consola-se.” E porque era homem estudioso tomou nota da 

observação (MACHADO DE ASSIS, 2007, p.7-8) 
 

 

Na versão de Cesar Lobo e Luiz Antonio Aguiar, perdemos essa ironia tão 

comum aos narradores machadianos. O título do capítulo, no texto-fonte, por 

exemplo, é de uma ironia ímpar, o que se nota pelo uso do sinal de exclamação, o 

que não ocorre na adaptação, como podemos observar na imagem a seguir:  
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Figura 16: D.Evarista e o marido. 
Fonte: LOBO, AGUIAR, 2008, p.14 

 

No texto de Machado, D. Evarista se queixa dos loucos e, ao perceber que são 

eles que viabilizam a realização de seu sonho, termina atribuindo a Deus o trabalho 

do marido quando diz: “Deus sabe o que faz” (MACHADO DE ASSIS, 2007, p.8). Ao 

leitor da adaptação, entretanto, não se informa a magnitude do que significava para 

a ilustre dama ir ao Rio de Janeiro, nem se mostra a incapacidade do alienista em se 

comover e isso ocorre porque a adaptação é uma leitura que seus autores fizeram. 

O leitor lê este capítulo mediado pela consciência dos tais. Contudo, se por um lado 

o leitor contemporâneo se vê privado dessas informações, por outro lhes são dados 

a conhecer, por meio da adaptação, os costumes, o modo de vida da sociedade 

oitocentista brasileira.  

Em uma página, com três quadros temos todo o capítulo, como se observa na 

imagem mostrada acima. No primeiro quadro, temos D. Evarista e Simão Bacamarte 

realizando uma refeição, vêem-se as escravas ao redor da mesa servindo os 

brancos e os filhos delas ao redor da mesa recebendo comida de seus donos. No 

segundo quadro, foca-se o rosto de D. Evarista, comendo avidamente uma coxa de 

frango, enquanto o marido declara-lhe que ela iria para o Rio de Janeiro. No último 
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quadro, vemos a ilustre dama, que, por sinal, estava bem mais gorda, dirigindo-se 

para o Rio de Janeiro. A personagem é carregada por escravos numa liteira e são 

estes que também carregam a bagagem da ilustre dama. Era o costume da época, 

“pessoas brancas não realizavam serviços pesados” (LOBO; AGUIAR, 2008, p.68). 

 

 

3.1.4  Análise do capítulo IV- Uma teoria nova 

 

 

Na adaptação, este capítulo se inicia com a figura do boticário da Vila, o 

Crispim, sendo levado numa rede, por escravos, até a casa do alienista. A descrição 

do modo como as pessoas se locomoviam no dezenove é mais um acréscimo de 

César Lobo e Luiz Antônio Aguiar. Observando a imagem a seguir, percebemos que 

a página tem três quadros, o primeiro e maior mostra o boticário sendo conduzido 

até a residência do alienista reclamando a ausência da mulher.  

 

 

Figura 17: O boticário Crispim 
Fonte: LOBO, AGUIAR, 2008, p.15 
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No segundo quadro, ele é observado da barbearia por Porfírio, o qual mantém 

um semblante de pessoa irada, enquanto lamenta e reconhece a si próprio como um 

bajulador. É interessante observar o papel dos adaptadores no processo de 

modificação da linguagem para atrair os leitores contemporâneos. Comparemos o 

texto original e o texto adaptado: 

 

Crispim empalideceu. Que negócio importante podia ser, se não 
alguma triste notícia da comitiva, e especialmente da mulher? 
Porque este tópico deve ficar claramente definido, visto 
insistirem nele os cronistas: Crispim amava a mulher, e,desde 
trinta anos, nunca estiveram separados um só dia. Assim se 
explicavam os monólogos que ele fazia agora, e que os fâmulos lhe 
ouviam muita vez: “Anda, bem feito, quem te mandou consentir na 
viagem de Cesária? Bajulador, torpe bajulador! Só para adular ao Dr. 
Bacamarte. Pois agora agüenta-te; anda, agüenta-te, alma de lacaio, 
fracalhão, vil, miserável. Dizes amém a tudo, não é? aí tens o lucro, 
biltre!” — E muitos outros nomes feios, que um homem não deve 
dizer aos outros, quanto mais a si mesmo. Daqui a imaginar o efeito 
do recado é um nada. Tão depressa ele o recebeu como abriu mão 
das drogas e voou à Casa Verde. (MACHADO DE ASSIS, 2007, p.9) 
 

No texto original, o leitor se move pelo ponto de vista do narrador, o qual 

tentando parecer uma figura neutra e confiável, diz que insiste em contar os fatos 

porque os “cronistas insistiram em narrá-lo”. O narrador precisa avisar ao leitor que 

Crispim realizava monólogos. Na linguagem dos quadrinhos, o tipo do balão 

selecionado já indica que se trata do pensamento do personagem. Os xingamentos 

de Crispim, proferidos contra si próprio, são resumidos e transpostos tal como se 

diria nos dias atuais. Assim, apesar do cenário trazer elementos de uma época 

distante do leitor contemporâneo, a linguagem do texto o aproxima da narrativa 

contada. 

A ausência do narrador conduz o leitor a se mover no texto por meio do 

pensamento de Crispim e por sua imagem. É como se o leitor se movesse sozinho, 

sem a interferência dos adaptadores, é como se ele sozinho fosse responsável pelos 

sentidos que atribui. Mas não é. Isso observamos na imagem de Crispim, minúsculo, 

totalmente submisso ao alienista, diante da residência deste e por sua própria fala 

quando declara: “vim correndo para servi-lo ilustre amigo” (LOBO, AGUIAR, 2008, 

p.15). A interação entre linguagem visual e linguagem verbal, como diz Joly (1996) 

direciona o modo como o leitor encara o personagem Crispim. Seu tamanho e sua 

fala ante a imponência do alienista levam o leitor a percebê-lo como uma pessoa 
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medrosa, fraca, subserviente. No texto-fonte, a falsidade de Crispim é chamada de 

modéstia, toque irônico típico da linguagem de Machado, o que não é mantido na 

adaptação, como se nota observando a imagem abaixo: 

 

 

Figura 18: O alienista dialoga com Crispim 
Fonte: LOBO, AGUIAR, 2008, p.16 

 

Nesse capítulo, como observamos por meio das figuras anteriormente 

mostradas, Bacamarte apresenta ao ilustre amigo sua teoria nova: pretende estudar 

a loucura e estabelecer o limite entre esta e a razão. No original, Simão Bacamarte 

cita vários nomes de personalidades da história como Sócrates, Calígula, Maomé, 

Domiciano, dizendo que todos eram loucos, que a insânia invadiu esses cérebros. 

Na adaptação, o capítulo termina com um trecho do texto original, dito por 

Bacamarte. Contudo, no quadrinho, conforme nos mostra a imagem seguinte, nesta 

página temos dois quadros, um menor com fundo verde onde Bacamarte com um 

olhar aterrorizador, efusivamente defende sua teoria ao amigo Crispim. No segundo 

quadro, que é maior, temos o alienista alienado, reescrevendo a história e com o 

mesmo olhar persuasivo e traiçoeiro de Bacamarte, como podemos observar por 

meio da imagem mostrada a seguir: 
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Figura 19: Crispim e o alienista.  
Fonte: LOBO; AGUIAR, 2008, p.16. 

 

A imagem do alienista alienado logo abaixo da imagem de Simão Bacamarte, 

cria a impressão de que ele está rememorando os fatos e que estes aconteceram 

como as imagens mostram. Apesar dele tacitamente ser mostrado como louco, 

como insano, parece dizer a verdade. Notamos ainda a ausência de linhas 

demarcando a divisão exata entre um quadro e outro.  Isso direciona o olhar do leitor 

que é levado a observar primeiro para o alienista alienado e depois para Bacamarte, 

invertendo a sequência de leitura da HQ que deveria ser de cima para baixo.Isso 

ocorre por causa do peso dessa imagem. De acordo com Mendo (2008), o peso no 

desenho age de forma similar a sua definição no mundo físico, ou seja, certos 

elementos de uma página provocam tensão em nossa percepção e direcionam o 

nosso olhar. “Tamanho, cor, compactação tornam as áreas mais pesadas que 

outras, e muitas vezes definem o que deve ser visto primeiro” (MENDO, 2008, p.50). 

Além disso, devemos pontuar, como bem diz o autor anteriormente citado, que a 

ausência de bordas funciona como uma espécie de “zoom” levando o leitor a 
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concentrar  sua atenção na fisionomia do alienado, na semelhança entre este e 

Simão Bacamarte. Percebemos também nessa página, como diz Luyten (1985), 

como a linguagem visual leva à economia de palavras. Nem o narrador, nem os 

personagens precisam informar ao leitor como se sentem, qual o estado de ânimo 

em que se encontram, porque a expressão do olhar, os traços fisionômicos da 

imagem dizem muito. Por fim, o fundo negro confere dramaticidade à narrativa, pois 

a luz e a cor “tem o efeito prático de modelar o volume, criar a sensação de 

profundidade e acrescentar dramaticidade e simbolismo ao argumento apresentado” 

(MENDO, 2008, p.52). 

 

 

3.1.5 Análise do capítulo V- O terror 

 

 

Na adaptação, o capítulo é iniciado com informações do texto original, 

ligeiramente modificadas, fora de recordatórios, sugerindo que a fala não é do 

narrador. O texto seria meramente explicativo e pretendia informar o leitor dos fatos, 

ou seja, de que quatro dias após Bacamarte ter criado sua nova teoria, ele mandou 

prender o Costa, um dos cidadãos mais queridos de Itaguaí.  Temos então a 

imagem do Costa num quadro bem grande sendo preso, passando pelo chafariz da 

praça, onde negras pegam água e os animais também saciam sua sede. Esse 

detalhe corresponde aos acréscimos efetuados pelos adaptadores. No original, não 

se menciona esse chafariz; a intenção dos adaptadores, nesse caso, é a de informar 

os leitores acerca da arquitetura das cidades no século XIX. 

A prima do Costa, tal como no original, decide interceder pelo primo, mas 

termina presa. É essa prisão que provoca um sentimento de terror na população de 

Itaguaí, que é explicada pelo narrador do texto-fonte, mas não é explicada na 

adaptação. Apesar disso, a cena é muito bem recriada pelos adaptadores, como 

podemos observar: 
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Figura 20: Prima do Costa 
Fonte: LOBO, AGUIAR, 2008, p.29. 

 

No primeiro quadro, temos em destaque a mão do alienista sendo oferecida à 

prima do Costa, o que leva o leitor a esperar uma atitude de compaixão por parte do 

alienista. Ele prossegue na gentileza abrindo-lhe uma porta da Casa Verde, 

enquanto ela aparece no quadro seguinte com a fisionomia assustada – o leitor aqui 

preenche o vazio ao deduzir que a prima do Costa atravessou a porta-, pois percebe 

algo estranho no local e, no último quadro da página, temos a expressão de fúria 

dessa mulher que foi enganada pelo alienista e trancafiada numa das salas da Casa 

Verde. Nas páginas seguintes, temos a prisão do Matheus- como no original- 

homem que passava horas contemplando a própria casa e a chegada de D. Evarista 

do Rio de Janeiro. Ela era a esperança da cidade, todos esperavam que ela 

acalmasse o marido e interrompesse o ciclo de prisões. Nesse ponto, na adaptação, 

temos mais uma vez a criatividade dos adaptadores e a manifestação da leitura que 

fizeram, com seus acréscimos, ao dizer que “D. Evarista houve por bem retornar a 

Itaguaí trazendo uma caravana de compras, que foi o que mais fez no Rio de 

Janeiro” (LOBO; AGUIAR, 2008, p.23). Com esse comentário, o leitor é induzido a 

perceber D. Evarista como uma mulher consumista, amante das compras, tal qual 
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muitas mulheres contemporâneas, que se divertem passando horas nos shoppings. 

Isso aproxima o leitor e o convida a prosseguir a leitura. 

No texto-fonte, o narrador nos descreve da seguinte maneira a chegada de D. 

Evarista: 

 

D. Evarista era a esperança de Itaguaí; contava-se com ela para 
minorar o flagelo da Casa Verde. Daí as aclamações públicas, a 
imensa gente que atulhava as ruas, as flâmulas, as flores e 
damascos às janelas. Com o braço apoiado no do padre Lopes — 
porque o eminente Bacamarte confiara a mulher ao vigário, e 
acompanhava-os a passo meditativo, — D. Evarista voltava a cabeça 
a um lado e outro, curiosa, inquieta, petulante. O vigário indagava do 
Rio de Janeiro, que ele não vira desde o vice-reinado anterior; e D. 
Evarista respondia, entusiasmada que era a coisa mais bela que 
podia haver no mundo.... (MACHADO DE ASSIS, 2007, p.15) 
 

 

 Percebemos nesse trecho que ela foi bem recebida, mas não da forma como 

essa situação é mostrada na adaptação, conforme observamos na imagem a seguir:  

 

  

Figura 21: Chegada de D.Evarista 
Fonte: LOBO; AGUIAR, 2008, p.24. 
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A cena parece um carnaval. Torna-se cômica. Vêem-se flores, fitas, confetes 

sendo jogados sobre a personagem. O jogo de cores – amarelo, laranja e rosa- cria 

um clima de receptividade, de alegria, como bem explica Mendo (2008) quando diz 

que o jogo de cores e luz modela o volume, cria simbolismo ao argumento 

apresentado e indica a “temperatura”, o “clima” da cena. 

É importante observar que se muda também o diálogo estabelecido entre o 

padre e D. Evarista. Percebemos nessa imagem que o padre tece insinuações sobre 

o comportamento do alienista, comenta que há pessoas demais na Casa Verde, ao 

que a esposa do médico responde que o marido é um sábio e jamais internaria 

alguém sem motivo. O padre, ironicamente diz que seria “um louco se discordasse”.  

O capítulo termina com o jantar realizado em homenagem a D. Evarista. Neste, um 

jovem poeta faz a declaração de que Deus, tentando superar a si próprio, criou D. 

Evarista. Para o médico isso foi um disparate, uma clara demonstração de lesão 

cerebral. No texto-fonte, quando o jovem poeta diz isso, observa-se a seguinte 

reação nas pessoas: 

 

D. Evarista baixou os olhos com exemplar modéstia. Duas senhoras, 
achando cortesanice excessiva e audaciosa, interrogaram os olhos 
do dono da casa; e, na verdade, o gesto do alienista pareceu-lhe 
nublado de suspeitas, de ameaças, e provavelmente, de sangue. O 
atrevimento foi grande, pensaram as duas damas. E uma e outra 
pediam a Deus que removesse qualquer episódio trágico, — ou que 
o adiasse ao menos, para o dia seguinte. Sim, que o adiasse. Uma 
delas, a mais piedosa, chegou a admitir, consigo mesma, que D. 
Evarista não merecia nenhuma desconfiança, tão longe estava de 

ser atraente ou bonita. Uma simples água-morna (MACHADO DE 
ASSIS, 2007, p.16). 
 

Notamos nesse trecho a malícia das duas senhoras ao buscarem no olhar do 

alienista uma pista do que ele sentia. Na adaptação, esses detalhes são suprimidos, 

até mesmo porque as narrativas em quadrinhos são curtas. Encerra-se o capítulo na 

cena do jantar, quando no original, a prisão do poeta que elogiara D. Evarista 

acentua o clima de terror na cidade, justificando-se, então, o porquê do capítulo 

intitular-se “o terror”. Isto não é perceptível na adaptação. 
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3.1.6  Análise do capítulo VI- A rebelião 

 

 

Este capítulo é iniciado na adaptação com o comentário explicativo de que a 

prisão do poeta Martim Brito acendeu a revolta. Temos então, nessa página, dois 

quadros divididos ao meio como mostra a imagem a seguir, ambos tendo a imagem 

do antagonista, do líder da Revolta: Porfírio. Isso não é surpresa para o leitor da 

adaptação, já que esse personagem era sempre mostrado tecendo comentários, 

olhando o alienista com expressão de raiva. É como se ao longo de todo processo 

ele tivesse os sentimentos aguçados por conta dos disparates do médico. Nesse 

sentido, entendemos que a adaptação tem seus méritos por deixar mais claro ao 

leitor porque Porfírio é o líder natural da Revolta. Essa é a leitura dos adaptadores: 

 

 

 

Figura 22: Invasão à Câmara de vereadores 
Fonte: LOBO; AGUIAR, 2008, p.26 

 

Analisando a imagem, percebemos nitidamente que essa versão quadrinizada 

de O alienista dialoga com dois tipos de leitores: um que conhece a escrita 

Machadiana e outro que não conhece, que tem poucas informações sobre fatos 

históricos. O diálogo com o primeiro leitor ocorre por meio da inserção de uma 
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epígrafe em francês, algo bem típico de Machado, criando o efeito ilusório no leitor 

de que o próprio Machado poderia ter realizado a adaptação para a linguagem 

quadrinhística. No segundo quadro, temos a figura de Porfírio - na mesma posição 

em que uma mulher acima impõe a bandeira da França- dizendo que exigiriam que 

os vereadores da cidade destruíssem a Bastilha da razão humana. Acima dele, em 

letras amarelas, há uma explicação do que foi a Bastilha.  

O clima de tensão é percebido pelo uso da cor vermelha como fundo, como 

cor do tapete por onde passa Porfírio e a multidão de rebeldes, como se observa na 

imagem logo abaixo. Segundo comenta Mendo (2008, p.53), “em muitas das 

pessoas, na maioria das culturas, o vermelho tende a causar excitação e o verde 

denota um sentimento mais relacionado à calma. A gama de vermelhos e amarelos 

é mais quente que a de azuis e verdes”.  

Até este capítulo, a narrativa transcorria sem que o uso das cores 

despertasse no leitor o sentimento de excitação, pois prevalecia o uso de cores 

neutras, tons amenos, salvo quando o alienista alienado entrava em cena. Na 

descrição  do regresso de D. Evarista a Itaguaí alguns tons um pouco mais quentes 

são usados para dar a “temperatura” do evento no contexto da narrativa.  A partir 

desse capítulo, em que se inicia o clímax da narrativa, o uso dos tons vermelho e 

alaranjados deixará o leitor em alerta acerca do que poderá acontecer doravante: 

 

 
Figura 23: Porfírio acusando o alienista 
Fonte: LOBO; AGUIAR, 2008, p.27. 
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Observando a imagem anteriormente mostrada, temos dois quadros: um 

maior onde Porfírio esbraveja e questiona a atuação de Simão Bacamarte e outro 

menor, onde o barbeiro insinua que o alienista é um alienado. No texto original, 

quem diz isso é o vereador Sebastião Freitas, como se observa no trecho a seguir: 

 

Imagine-se a situação dos vereadores; urgia obstar ao ajuntamento, 
à rebelião, à luta, ao sangue. Para acrescentar ao mal, um dos 
vereadores que apoiara o presidente, ouvindo agora a 
denominação dada pelo barbeiro à Casa Verde, — “Bastilha da 
razão humana”, — achou-a tão elegante, que mudou de parecer. 
Disse que entendia de bom aviso decretar alguma medida que 
reduzisse a Casa Verde; e porque o presidente, indignado, 
manifestasse em termos enérgicos o seu pasmo, o vereador fez 
esta reflexão:— Nada tenho que ver com a ciência; mas se tantos 
homens em quem supomos juízo, são reclusos por dementes, 
quem nos afirma que o alienado não é o alienista? (MACHADO DE 
ASSIS, 2007, p.18). 
 

 

Na adaptação, essa mudança de personagem responsável por chamar o 

alienista de alienado fica bem apropriada já que o barbeiro sempre aparece tecendo 

comentários negativos acerca do alienista. Nesse instante, a figura insólita do 

alienista alienado surge comentando que as palavras proferidas por Porfírio são 

insanas.  

Na quarta página do capítulo, enquanto a multidão se dirige à casa do 

médico, a esposa deste experimenta os vestidos que trouxe do Rio de Janeiro.  No 

texto-fonte, mencionam-se 37 vestidos. Na adaptação, no recordatório, o narrador 

comenta que D. Evarista estava experimentando seus muitos e muitos vestidos. É 

interessante o recurso visual usado para indicar os gritos das pessoas nas ruas: a 

palavra morte vem grafada em caixa alta, em muitos retângulos que tomam toda 

parte superior da página como é possível observarmos na imagem logo a seguir:  
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Figura 24: O alienista e seu duplo 
Fonte: LOBO; AGUIAR, 2008, p.32. 

 

Nesse capítulo, o alienista aparece mais, repetindo os gestos e completando 

as frases de Bacamarte, criando o efeito de que ele e o médico são um só. O 

capítulo termina com um dos manifestantes gritando que os Dragões estavam 

chegando. Essa frase brusca que encerra o capítulo pode criar no leitor desavisado 

a expectativa insólita de que dragões, animais, estavam chegando. Contudo, no 

inicio do capítulo seguinte, a dúvida se desfaz, pois mostram-se os soldados. 

 

 

3.1.7  Análise do capítulo VII- O inesperado 

 

 

No original, o capítulo começa com uma explicação do narrador sobre a 

reação dos personagens diante da chegada dos dragões, como observamos no 

trecho a seguir: 

 

Chegados os dragões em frente aos Canjicas, houve um instante de 
estupefação; os Canjicas não queriam crer que a força pública fosse 
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mandada contra eles; mas o barbeiro compreendeu tudo e esperou. 
Os dragões pararam, o capitão intimou à multidão que se 
dispersasse; mas, conquanto uma parte dela estivesse inclinada a 
isso, a outra parte apoiou fortemente o barbeiro, cuja resposta 
consistiu nestes termos alevantados: — Não nos dispersaremos. Se 
quereis os nossos cadáveres, podeis tomá-los; mas só os cadáveres; 
não levareis a nossa honra, o nosso crédito, os nossos direitos, e 
com eles a salvação de Itaguaí (MACHADO DE ASSIS, 2007, p.21). 

 

No texto machadiano, o leitor precisa ser lembrado dos fatos narrados no 

capítulo anterior, precisa ser orientado sobre que personagem fala e de que modo 

fala. Desse modo, o leitor vai se movendo no texto ora pelo ponto de vista do 

narrador, ora pelo ponto de vista dos personagens.  Na adaptação, o leitor vai se 

mover pelo ponto perspectivístico da interação entre imagem e linguagem verbal, 

não sendo preciso informá-lo sobre quem fala ou o modo como fala, porque ele 

percebe pela expressão visual dos personagens, pois como dizem Campos e 

Lomboglia (1984) a gestualidade, a expressão visual dos personagens diz muito 

sobre suas emoções e comportamento. Assim, nesta seção da narrativa 

quadrinizada, a cena começa com a fala do capitão dos dragões, que recebe a 

resposta brava, idealista do barbeiro Porfírio, como podemos observar na imagem a 

seguir: 

 

 

Figura 25: O deflagrar da Revolta 
Fonte: LOBO; AGUIAR, 2008, p.36. 
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O grito do barbeiro é representado pelas letras em caixa alta no primeiro 

balão. Sua figura corajosa, idealista e aparentemente humilde se observa na posição 

em que se encontra: com a cabeça inclinada e os braços abertos. Por sua vez, 

observamos também, o destemor do capitão dos dragões, demonstrado pelo olhar, 

pela boca aberta decretando a ordem aos soldados para atirar. 

Na página seguinte, temos o confronto. Esse instante, na percepção do 

narrador do texto-fonte, foi um “momento foi indescritível”.  Para os adaptadores não 

tão indescritível, pois esses,  com o mínimo de palavras- apenas um recordatório 

para o narrador declarar que a derrota dos Canjicas estava prestes a ocorrer-,  

traduziram a cena em imagens.  

Vale dizer que a representação dessa batalha é uma das cenas mais insólitas 

da narrativa, como diria Flávio García (2007),  pois apenas cerca de 11 pessoas 

morrem e 25 ficam feridas, mas vê-se um rio de sangue, como se milhares de vidas 

tivessem sido dizimadas, como é possível observar na imagem a seguir: 

 

 

Figura 26: A batalha com os dragões 
Fonte: LOBO; AGUIAR, 2008, p.36. 
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É importante pontuar que, neste capítulo, os tons de vermelho se acentuam 

ainda mais a fim de expressar a temperatura, o clima de tensão que toma conta da 

narrativa desse ponto em diante.  Já o estado de tranquilidade em que se encontra o 

alienista, enquanto do lado de fora de sua casa, a guerra se acirra, vislumbra-se  

pela oposição do tom verde no interior da casa e no tom vermelho fora dela como se 

nota em outra imagem:  

 

 

Figura 27: Reação de Bacamarte ante a Revolta dos Canjicas 
Fonte: LOBO, AGUIAR, 2008, p.38. 

 

Esta é uma cena insólita. Como pode estar uma imensa revolta na rua, as 

pessoas gritando, lutando e o médico Simão Bacamarte permanecer imóvel, lendo 

tranquilamente um livro? Ele apenas pensa que tudo aquilo era uma insânia. Merece 

destaque também o aparecimento do alienista alienado, informando que o curso da 

Revolta mudou quando um terço dos dragões resolveu apoiar os rebeldes. Essa 

informação no texto-fonte é dada pelo narrador. Interessante como os adaptadores 

também citam esse fato o qual, ironicamente, nos remete à narrativa bíblica na qual 

um terço dos anjos se aliou a Lúcifer na batalha contra Deus.  
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Figura 28: Revolta dos Canjicas 
Fonte: LOBO, AGUIAR, 2008, p.40. 

 

Observando a imagem acima, percebemos que, como sempre, o alienista 

alienado é representado pelos tons preto, cinza e branco, conferindo-lhe uma 

aparência insólita. As bordas do espaço onde ele parece não são delineadas, 

sugerindo que se trata de  uma aparição, uma espécie de espírito, de fantasma, que 

se intromete no que é narrado. 

Após a aliança entre dragões e Canjicas, as pessoas se dirigem à Câmara de 

vereadores e a dissolvem. A pedido do povo, o “humilde” Porfírio assume o 

comando da cidade. Desse momento em diante, o leitor virá emergir outro Porfírio, 

ou melhor, rememorará a indignação deste e perceberá que esse personagem 

sempre foi alguém que protestava e que tinha sede de dominar. Sua impáfia fica 

evidente, sua sede de admiração, eram as reais motivações que o levavam a ser 

contra o alienista. Porfírio tinha inveja de Bacamarte. Isso se nota quando ele pede 

ao padre que celebre uma missa em ação de graças pelo novo governo, quando o 

ameaça para que não se posicione em favor dos inimigos do governo, ao que o 

padre responde que o governo não tem inimigos. 
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No texto-fonte, cabe ao narrador informar ao leitor de que o novo prefeito 

tinha tomado algumas atitudes, redigido alguns informes e notificado à população: 

 

Expediram-se logo várias ordens importantes,comunicações oficiais 
do novo governo, uma exposição minuciosa ao vice-rei, com muitos 
protestos de obediência às ordens de Sua Majestade; finalmente, 
uma proclamação ao povo, curta, mas enérgica: “Itaguaienses! “Uma 
câmara corrupta e violenta conspirava contra os interesses de Sua 
Majestade e do povo. A opinião pública tinha-a condenado; um 
punhado de cidadãos, fortemente apoiados pelos bravos dragões de 
Sua Majestade, acaba de a dissolver ignominiosamente, e por 
unânime consenso da vila, foi-me confiado o mando supremo, até 
que Sua Majestade se sirva ordenar o que parecer melhor ao seu 
real serviço. Itaguaienses! não vos peço senão que me rodeeis de 
confiança, que me auxilieis em restaurar a paz e a fazenda pública, 
tão desbaratada pela câmara que ora findou às vossas mãos. Contai 
com o meu sacrifício, e ficai certos de que a coroa será por nós.O 
protetor da vila em nome de Sua Majestade e do povo. PORFÍRIO 
CAETANO DAS NEVES.” (MACHADO DE ASSIS, 2007, p.22). 

 

Na adaptação, quem avisa a população acerca das decisões de Porfírio é um 

jovem com uma matraca, conforme mencionado no original, o que era um costume 

da época, conforme já mostramos na figura 07. Esse capítulo é um dos mais longos 

da adaptação e onde podemos perceber, também, a força da interação entre 

linguagem visual e verbal. Com poucas palavras, numa página, temos a aclamação 

do povo ao protetor Porfírio, os gritos de protestos contra a Câmara e ao alienista e 

a fala dos vereadores dizendo que entenderam tudo errado, pois os dragões haviam 

se aliado ao povo. O que eles entenderam errado? Na página anterior, não há 

menção a nenhuma palavra dos vereadores. Eles apenas observam da janela. Cabe 

aqui ao leitor exercer seu papel preenchendo os vazios, criando a hipótese de que 

os vereadores ao olharem da janela pensaram que estariam a salvo diante da 

chegada dos dragões. Essa informação que não é explicitada na adaptação,  é no 

texto-fonte. Neste último, após o dialogo entre o padre e o “protetor da vila”, um 

comentário do narrador encerra o capítulo. Nos quadrinhos, o dialogo entre esses 

dois personagens mencionados encerram a seção. 
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3.1.8 Análise do capítulo VIII- As angústias do boticário 

 

 

Tanto na adaptação quanto no texto original, temos um capítulo curto. Nessa 

última o narrador se diverte ao desnudar para o leitor o interior do boticário Crispim 

Soares. É nesse capítulo que o leitor percebe o quanto o boticário é covarde, como 

se porta segundo as conveniências.  Ele não consegue ser leal ao amigo 

Bacamarte, ele é leal aos seus interesses, por isso, o narrador machadiano 

comenta: 

Não descrevo o terror do boticário ao ouvir dizer que o barbeiro ia à 
casa do alienista. — Vai prendê-lo, pensou ele. E redobraram-se as 
angústias. Com efeito, a tortura moral do boticário naqueles dias de 
revolução excede a toda a descrição possível. Nunca um homem se 
achou em mais apertado lance: — a privança do alienista chamava-o 
ao lado deste, a vitória do barbeiro atraía-o ao barbeiro (MACHADO 
DE ASSIS, 2007, p.23) 

 

Crispim Soares se vê numa indecisão dilacerante: comovido pela situação do 

amigo e atraído pelo desejo de estar bem, de se ver livre de problemas a qualquer 

custo. Tamanha dor o adoeceu. Ou a covardia o adoeceu? Na adaptação não é 

mencionado o fato de que Crispim chega a adoecer, mas todo seu tormento é visível 

na sua expressão facial, em seus gestos e isso não é surpresa para o leitor, pois 

desde o início da narrativa essa é a representação do boticário efetuada pelos 

adaptadores. As pistas que o leitor do texto original ia reunindo em pequenas 

porções até construir o perfil do boticário, já foram reunidas pelos adaptadores, os 

quais na seção Segredos da Adaptação, declaram: 

 

 

Figura 29: Representação de Crispim 
Fonte: LOBO; AGUIAR, 2008, p.40. 
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Como resultado dessa leitura, temos esta página de quadrinho:  

 

 

Figura 30: Crispim angustiado. 
Fonte: LOBO; AGUIAR, 2008, p.40. 

 

Essa página encerra o capítulo e nela temos três quadros. O primeiro, que é o 

maior, mostra-nos os inimigos do governo, homens brancos sendo torturados nos 

pelourinhos,uma ironia, uma crítica ao tratamento que era dispensado ao negros. 

Sua representação no quadro maior é para conferir peso ao que é mostrado e 

direcionar o olhar do leitor, conforme explica Mendo (2008). Por sinal, dois negros 

passam olhando, e mesmo outros brancos parecem se divertir observando a cena. 

Crispim também vê tudo, vê a revolta da população que grita, esbraveja e aí começa 

o seu monólogo, representado pelo balão pensamento. A associação entre imagem 

e palavra pode conduzir o leitor ao entendimento de que Crispim sente-se tão 

amedrontado, além de seu medo natural, por conta do que viu. Por isso, talvez, sua 

expressão de aflição.  

Não temos neste capítulo da narrativa quadrinizada referência ao 

comportamento da mulher do boticário. Vejamos como o narrador do texto original a 
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descreve: “A esposa, senhora máscula, amiga particular de D. Evarista, dizia que o 

lugar dele era ao lado de Simão Bacamarte [...]” (MACHADO DE ASSIS, 2007, p.23). 

Ao dizer que a esposa do boticário era “máscula”, o narrador cria uma situação para 

que o leitor desdobre essa afirmação, conjecturando, talvez, que ao contrário do 

marido, ela tinha postura, era decidida e leal aos amigos. Ainda no original, o 

capítulo é encerrado com a fala do narrador que declara que Crispim foi procurar 

Porfírio, mas não o encontrou. Enquanto o aguardava, comentou com os aliados do 

barbeiro a sua decisão de apoiar ao “protetor da vila”, os quais percebendo a 

“magnitude” desse ato tratam muito bem ao boticário, servindo-lhe suco e biscoitos. 

 

 

3.1.9 Análise do capítulo IX- Dois lindos casos 

 

 

Na adaptação, os fatos descritos neste capítulo são condensados em três 

páginas; na primeira e na segunda, o alienista e Porfírio estão conversando. O 

médico, considerando-se vencido, adota uma postura coerente, resignado pede 

apenas que não seja forçado a ver a Casa Verde sendo demolida. A resposta de 

Porfírio surpreende ao alienista e, possivelmente ao leitor. O barbeiro vai adotar uma 

postura corrupta, muito parecida com a dos políticos da contemporaneidade. Ele 

insinua ao médico que liberte alguns dos internos para acalmar os ânimos, mas não 

todos. A maior parte do diálogo entre os dois personagens corresponde à fala destes 

ou do narrador do texto original. Neste último, o barbeiro enaltece o alienista a fim de 

conseguir seu apoio. Note-se: 

 

A generosa revolução que ontem derrubou uma câmara vilipendiada 
e corrupta, pediu em altos brados o arrasamento da Casa Verde; 
mas pode entrar no ânimo do governo eliminar a loucura? Não. E se 
o governo não a pode eliminar, está ao menos apto para discriminá-
la, reconhecê-la? Também não; é matéria de ciência. Logo, em 
assunto tão melindroso, o governo não pode, não deve, não quer 
dispensar o concurso de V. S.ª. O que lhe pede é que de certa 
maneira demos alguma satisfação ao povo. Unamo-nos, e o povo 
saberá obedecer. [...] O barbeiro confessou que o novo governo não 
tinha ainda por si a confiança dos principais da vila, mas o alienista 
podia fazer muito nesse ponto. O governo, concluiu o barbeiro, 
folgaria se pudesse contar não já com a simpatia, senão com a 
benevolência do mais alto espírito de Itaguaí, e seguramente do 
reino” (MACHADO DE ASSIS, 2007, p.25) 
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O número de palavras que o narrador machadiano usa para descrever esse 

“assédio” de Porfírio ao alienista é economizado por meio das imagens, como 

podemos visualizar por meio da imagem a seguir:  

 

 

Figura 31: Porfírio e o alienista. 
Fonte: LOBO, AGUIAR, 2008, p.49. 

 

Surpreso com as propostas de Porfírio, o médico começa a indagar-lhe sobre 

a revolta, números de feridos e mortos e conclui que o barbeiro estava louco. “Dois 

lindos casos” demonstravam isso: o descaramento de Porfírio e a tolice dos que o 

aclamaram como protetor de Itaguaí. Na página em destaque, em quadrinhos 

simétricos, temos toda essa cena, porém, nesta o médico esboça sentimento, 

reação. No original, o narrador diz que ele se manteve impassível. Que reação seria 

essa? O que significa o suor no rosto do alienista? Cabe aos leitores definir.  
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3.1.10 Análise do capítulo X-A restauração 

 

 

Tal como no original, este capítulo é iniciado na adaptação com a informação 

de que, cinco dias após o diálogo com Porfírio, o alienista prendeu cerca de 50 

pessoas que apoiavam o barbeiro, o que deixou o governo atarantado e sem saber o 

que fazer. Essas informações não vêm em recordatórios, ou seja, não podem ser 

atribuídas ao narrador.  

Ganha expressividade, na adaptação, o barbeiro João Pina, o qual informa ao 

povo que Porfírio estava corrompido, “vendido ao ouro de Bacamarte”. Ele então 

assume o poder, encontra os documentos expedidos pelo governo de Porfírio e ele 

mesmo, ao invés do arauto do matraca, vai realizar a declaração de seu governo, 

que na verdade é uma ligeira modificação do que havia declarado Porfírio.  João 

Pina é mostrado pelos adaptadores como uma figura muito mais desequilibrada do 

que seu colega de profissão, o Porfírio, conforme mostra a imagem a seguir: 

 

 

Figura 32: João Pina 
Fonte: LOBO; AGUIAR, 2008, p.54. 
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Pequeno, aparece com o cabelo despenteado, um olhar inquieto e as cores 

de suas roupas, lilás e verde escuro, conferem densidade ao personagem. A cor não 

é um adorno, mas linguagem da HQ. Assim sendo, como bem explicam Campos e 

Lomboglia (1984, p.16), “no quadrinho, as expressões faciais e o modo de se 

comportar (modo de vestir, de andar, de falar, etc) definem o caráter da 

personagem”, como observamos na forma que João Pina é representado 

pictoricamente. Isso confirma o que diz  Mendo (2008) acerca da luz, da cor, que 

estas têm o efeito de modelar o volume, criar sensação de profundidade e 

acrescentar ou dramaticidade ou simbolismo ao argumento representado. 

O governo de João Pina durou pouco tempo. O rei manda uma tropa que 

prende os rebeldes e restaura a ordem na pequena Vila de Itaguaí. Daí em diante, o 

prestígio do médico é acentuado e muitas pessoas são presas. No texto original, o 

narrador comenta o fato:  

 

 

Daí em diante foi uma coleta desenfreada. Um homem não podia dar 
nascença ou curso à mais simples mentira do mundo, ainda 
daquelas que aproveitam ao inventor ou divulgador, que não fosse 
logo metido na Casa Verde. Tudo era loucura. Os cultores de 
enigmas, os fabricantes de charadas, de anagramas, os maldizentes, 
os curiosos da vida alheia, os que põem todo o seu cuidado na 
tafularia, um ou outro almotacé enfunado, ninguém escapava aos 
emissários do alienista. Ele respeitava as namoradas e não poupava 
as namoradeiras, dizendo que as primeiras cediam a um impulso 
natural e as segundas a um vício. Se um homem era avaro ou 
pródigo, ia do mesmo modo para a Casa Verde; daí a alegação de 
que não havia regra para a completa sanidade mental. Alguns 
cronistas crêem que Simão Bacamarte nem sempre procedia 
com lisura, e citam em abono da afirmação (que não sei se pode ser 
aceita) o fato de ter alcançado da câmara uma postura autorizando o 
uso de um anel de prata no dedo polegar da mão esquerda, a toda a 
pessoa que, sem outra prova documental ou tradicional, declarasse 
ter nas veias duas ou três onças de sangue godo. Dizem esses 
cronistas que o fim secreto da insinuação à câmara foi enriquecer um 
ourives, amigo e compadre dele [...] (MACHADO DE ASSIS, 2007, 
p.27, grifo nosso). 
 

 
 
O intruso narrador machadiano menciona cada prisão efetuada. Ele é 

detalhista e finge não querer conduzir o leitor, repassando a responsabilidade para 

os cronistas. Na narrativa quadrinizada, temos menção das prisões de Crispim, 
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Porfírio e D. Evarista. Ela implora para não ser presa, mas não é atendida.Encerra-

se então o capítulo. Contudo, no original, o narrador menciona a intervenção do 

padre e  a reação dos moradores de Itaguaí que disseram que o médico realmente 

era devotado à ciência, pois não poupou nem mesmo a mulher. Bem, cabe aos 

leitores contemporâneos a reflexão: se D.Evarista foi presa por gostar de jóias, seda, 

cetim, enfim de luxo, de consumo, o que aconteceria com as mulheres da 

contemporaneidade? 

 

 

 

3.1.11 Análise do capítulo XI- O assombro de Itaguaí 

 

 

Este capítulo começa com uma ligeira modificação na fala do narrador do 

texto original. Esse último dirige-se diretamente ao leitor a fim de conduzir o modo 

como esse lê: “E agora prepare-se o leitor para o mesmo assombro em que ficou a 

vila ao saber que um dia os loucos da Casa Verde iam todos ser postos na rua” 

(MACHADO DE ASSIS, 2007, p.28). Na adaptação, temos a sentença dividida em 

duas partes, a primeira: “Imagine-se então o assombro em que ficou a vila ao saber 

que...” em seguida, do lado da imagem imponente do alienista, temos o restante da 

mensagem: “...os loucos da casa verde iam todos ser postos na rua” (LOBO; 

AGUIAR, 2008, p.58).  

Nessa página, mais uma vez a figura do alienista alienado surge confirmando 

a unidade entre ele e o médico. Das outras vezes, o alienista alienado surgia ao lado 

do médico, mas dessa vez eles de fato aparecem como sendo um só. Isso se 

observa por meio dos balões que trazem a fala de Simão Bacamarte e a do alienista 

alienado como se falassem juntos, como pela imagem como podemos observar na 

imagem seguinte: 
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Figura 33: O alienista e seu duplo 
Fonte: LOBO; AGUIAR, 2008, p.58. 

 

Ironicamente, a partir da declaração de que o normal é ser desequilibrado, 

louco passa a ser quem se mostra em perfeito equilíbrio. E nesse sentido, apesar do 

alienista desde o princípio ser declarado louco e o leitor ler a narrativa quadrinizada 

com essa informação, caso isso não fosse dito desde o princípio, o leitor o 

enquadraria como louco a partir desse momento. Isso se daria porque desde o 

começo se há um personagem que se mantém coerente com tudo com em que 

acredita, esse alguém é o alienista. Todos os seus desequilíbrios, suas condutas, 

seus postulados e as mudanças destes foram pautados no seu apego à ciência, a 

seus estudos. Percebemos diante disso que tanto no original como na adaptação há 

uma crítica à ciência. Mostram-se em ambas as narrativas que a ciência não dá 

conta de explicar todos os fenômenos. 

A ação, neste capítulo, na narrativa quadrinizada, encerra-se com os 

vereadores pedindo ao alienista, que eles façam parte do grupo de pessoas que não 

podem ser presas. Quando o presidente da câmara faz essa declaração, um dos 

vereadores protesta e é preso por demonstrar sensatez, equilíbrio. Esses são fatos 
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que no original pertencem ao capítulo 12. Ainda  no original, o capítulo termina com 

a fala do narrador: 

 

O assombro de Itaguaí foi grande; não foi menor a alegria dos 
parentes e amigos dos reclusos. Jantares, danças, luminárias, 
músicas, tudo houve para celebrar tão fausto acontecimento. Não 
descrevo as festas por não interessarem ao nosso propósito; mas 
foram esplêndidas, tocantes e prolongadas (MACHADO DE ASSIS, 
2007, p.29). 

 

Na adaptação terminamos com a imagem una do alienista e de seu duplo 

declarando que dentre os internos da Casa Verde ninguém mais era louco. 

 

 

3.1.12 Análise do capítulo XII- O final do § 4º 

 

 

No texto original, o narrador inicia este capítulo comentando que a ordem foi 

restabelecida, que a paz voltou a reinar nos lares de Itaguaí. Informa ao leitor que os 

moradores da vila esqueceram as queixas contra o médico e até organizaram vários 

bailes em sua homenagem. Menciona também que D. Evarista pensou em se 

separar do marido, mas o perdoou, pois “a dor de perder a companhia de tão grande 

homem venceu qualquer ressentimento de amor-próprio, e o casal veio a ser ainda 

mais feliz do que antes” (MACHADO DE ASSIS, 2007, p.29). O narrador do texto 

fonte diz mais: 

O barbeiro Porfírio, ensinado pelos acontecimentos, tendo “provado 
tudo”, como o poeta disse de Napoleão, e mais alguma coisa, porque 
Napoleão não provou a Casa Verde, o barbeiro achou preferível a 
glória obscura da navalha e da tesoura às calamidades brilhantes do 
poder; foi, é certo, processado; mas a população da vila implorou a 
clemência de Sua Majestade; daí o perdão. João Pina foi absolvido, 
atendendo-se a que ele derrocara um rebelde. Os cronistas pensam 
que deste fato é que nasceu o nosso adágio: — ladrão que furta a 
ladrão, tem cem anos de perdão; —adágio imoral, é verdade, mas 
grandemente útil (MACHADO DE ASSIS, 2007, p.29) 
 

 

É essa declaração do narrador do texto-fonte que serve de mote para início 

do capítulo na adaptação, com algumas modificações e uma explicação ao leitor do 

título desta seção ser Final do § 4º, como notamos na imagem a seguir: 
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Figura 34: Prisão da esposa de Crispim 
Fonte: LOBO; AGUIAR, 2008, p.58. 

 

Percebemos nessa página que antes dos quadrinhos vem uma nota ao leitor, 

conforme já mencionamos anteriormente. Em seguida, temos em dois quadros 

paralelos onde vislumbramos o “medroso” boticário. Num quadro maior, logo abaixo, 

temos a esposa deste sendo presa, aos berros pedindo que o marido seja homem e 

o defenda. Ela não diz isso no original, contudo, o narrador do texto-fonte nos diz no 

capítulo 08 que a esposa do boticário era uma “senhora máscula”. A esse 

comentário do narrador, os adaptadores fizeram essa leitura, dando voz à 

personagem. 

O capítulo é encerrado na adaptação com uma visita do Padre Lopes à Casa 

Verde. O alienista o saúda chamando-o de “modelo de virtude” como observamos a 

seguir: 
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Figura 35: O padre visita a Casa Verde 
Fonte: LOBO; AGUIAR, 2008, p.62 
 
 

Por que o padre, que é um “modelo de virtude”, não foi preso, se o alienista 

não poupou nem mesmo a esposa, nem autoridades do legislativo? Cabe ao leitor 

preencher esse vazio e rememorar as cenas onde o Padre aparece e como este se 

comporta, para compreender a ironia do cumprimento do alienista.  Nessa última 

página do capítulo, que tem duas no total, percebemos um maior uso dos 

recordatórios com a fala do narrador explicando os fatos ao leitor. Há a imagem de 

Porfírio se lamentando por ter sido novamente preso, dessa vez por ter sido sensato, 

humilde e ter se negado a liderar uma nova Revolta. Por fim, há que se comentar 

que o jogo de cores – preto, branco e cinza- sempre usados quando o alienista 

alienado aparecia é usado para ilustrar o ambiente onde Simão Bacamarte se 

encontra. Pode inferir o leitor que talvez este seja o momento em que o alienista e 

seu duplo de fato se fundem num só. 
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3.1.13 Análise do capítulo XIII- Plus ultra! 

 

 

Este último capítulo na adaptação principia com a informação de que esse é o 

fim da história contada. Aqui os adaptadores dialogam com os leitores 

contemporâneos com pouco conhecimento sobre a obra machadiana, explicando o 

significado da expressão plus ultra. Os tons de verde claro presentes no início da 

história voltam a ser usados, criando no leitor a falsa expectativa de que nada mais 

de extraordinário virá a ocorrer.  

Essa expectativa é negada quando na página seguinte se vê tons de preto, 

vermelho e alaranjado e o médico caído no chão, pensando que nunca houve loucos 

em Itaguaí e o rosto do alienista alienado declarando “plus ultra”. Essas mesmas 

cores permanecem sendo usadas na página seguinte, onde o médico reúne a 

família e amigos próximos e os indaga sobre suas qualidades e estado mental. 

Posto que todos tecem elogios infindáveis, ele arremata dizendo que isso não é 

possível e, por conta disso, se interna na Casa Verde. 

No texto original, a narrativa termina com o comentário do narrador, o qual 

responsabiliza o padre por disseminar um boato sobre o alienista. Declara ser o 

clérigo o autor de comentários maldosos sobre o médico Simão Bacamarte, a quem 

tanto elogiara em vida. Eis aí, ao fim da narrativa, o perfil do padre mostrado aos 

leitores, algo que, na adaptação, é mostrado desde o princípio. Vejamos, então, a 

fala final do narrador machadiano: 

 

Mas o ilustre médico, com os olhos acesos da convicção científica, 
trancou os ouvidos à saudade da mulher, e brandamente a repeliu. 
Fechada a porta da Casa Verde, entregou-se ao estudo e à cura de 
si mesmo. Dizem os cronistas que ele morreu dali a dezessete 
meses, no mesmo estado em que entrou, sem ter podido alcançar 
nada. Alguns chegaram ao ponto de conjeturar que nunca houve 
outro louco, além dele, em Itaguaí; mas esta opinião, fundada em um 
boato que correu desde que o alienista expirou, não tem outra prova, 
senão o boato; e boato duvidoso, pois  é atribuído ao padre Lopes, 
que com tanto fogo realçara as qualidades do grande homem. Seja 
como for, efetuou-se o enterro com muita pompa e rara solenidade 
(MACHADO DE ASSIS,2007,p.35-36). 
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A narrativa quadrinizada termina tal como começou: com imagens da Casa 

Verde, numa noite de luar,  e do alienista despido. Ao fim da página há a informação 

de que o personagem morreu após 17 meses sendo enterrado com toda pompa. 

Não há menção ao boato do Padre Lopes porque as informações sobre esse 

personagem os adaptadores já haviam reunido ao longo de sua leitura e a repassam 

ao leitor desde as primeiras páginas dos quadrinhos.  

 

 

 

Figura 36: O fim da narrativa. 
Fonte: LOBO; AGUIAR, 2008, p.66 

 

 

Essa página final corresponde à leitura que o desenhista César Lobo fez do 

roteiro de Luiz Aguiar. Temos acesso a essa informação na última parte do livro, 

chamada Segredos da adaptação, como é possível observar na imagem seguinte: 
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Figura 37: Segredos da Adaptação. 
Fonte: LOBO; AGUIAR, 2008, 72. 

 

O objetivo de Aguiar era terminar como começou, com o alienista alienado, 

esse receberia Bacamarte na Casa Verde. Este último ao adentrar na casa vestiria o 

camisolão com o qual aparece no início da narrativa, fechando o ciclo do que é 

narrado. De qualquer forma, ao usar nas páginas finais dos quadrinhos a cor preta, 

que inicia a narrativa, os adaptadores vão sugerindo que a história estava se 

fechando, sendo concluída. Voltava-se ao ponto de partida, voltava-se à figura do 

alienista alienado. 

Enfim, percebemos que os adaptadores conseguiram imprimir uma nova 

forma de ler o texto machadiano e também de se ler quadrinhos. Ao não usarem as 

linhas cinéticas, conseguiram diminuir o ritmo de leitura, convidando o leitor a se 

debruçar mais lentamente  sobre as imagens. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 
 

E aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos  

por aqueles que não podiam escutar a música. 

 

Friedrich Nietzsche, Assim falou Zaratustra, 1883. 

 

 

A frase escolhida como epígrafe põe em tela a questão da loucura, quando se 

diz que as pessoas que ouviam a música e dançavam foram julgadas como insanas 

pelos que não podiam escutá-la. Afinal, quem de fato era insano? Quem escutava a 

música ou quem não a escutava? Uma discussão similar é proposta pelo narrador 

machadiano, acerca da sanidade mental de Simão Bacamarte, personagem principal 

do conto O alienista. O leitor do dezenove, que recebia esse texto em pequenas 

porções no periódico A Estação, se via convidado a adentrar no universo textual 

pelo caminho da dúvida: era o alienista um louco ou não? Em todo o transcorrer da 

diegese, o narrador que buscava mostrar-se neutro, declarando a todo tempo que 

sua fala não era sua, mas estava amparada nas crônicas da cidade de Itaguaí, 

jogava com a loucura de Simão Bacamarte e prendia o leitor, seduzia-o pela tensão 

entre o comportamento ora sólito, ora insólito do personagem principal. E apenas ao 

final da narrativa deu o veredito: o alienista era sim um louco. 

Ao trazerem essa narrativa machadiana escrita no oitocentos brasileiro para 

os leitores contemporâneos, buscando atraí-los para o impresso, buscando formar o 

gosto pela leitura literária, sobretudo em relação aos chamados clássicos nacionais, 

Luiz Antônio Aguiar (roteirista) e Cesar Lobo (arte) fizeram muito mais do que  

simplesmente transpor o conto para a linguagem dos quadrinhos. Eles recriaram o 

texto escrito por Machado de Assis, reinventaram fatos, personagens, convidando 

esse leitor, que lê em várias mídias, a passear, guiado por seus olhos, numa história 

escrita há muito tempo, mas não menos atraente do que fora há dois séculos. O 

trabalho desses adaptadores foi mais do que resumir um texto, colocar falas em 

balões ou contar uma historia em quadros sequenciais. O que eles fizeram foi,  na 

verdade, provocar o leitor contemporâneo, instigando-o a abrir a narrativa 

quadrinizada, a tatear pelo universo do alienista. Entraram no jogo que é a leitura, 
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como diz Iser (1996), em que o texto prefigura seus leitores, e nem sempre 

concordaram com o que era sugerido, ao contrário, propuseram um outro jogo, uma 

outra forma de se ingressar nesse texto machadiano.  

O indicativo do jogo proposto é evidenciado desde a capa, onde o uso das 

cores preto, verde e cinza confere peso à figura sombria do alienista, o que direciona 

o olhar do leitor, dizendo onde ele deve focar esse olhar, como pontuam Mendo 

(2008) e Carvalho (2009). O título grafado em vermelho também cria um foco de 

tensão, pois essa cor geralmente é usada nas narrativas quadrinizadas para 

expressar força, energia ou situação de perigo. No caso em questão, a ideia é essa, 

expressar perigo, mistério, suspense. Prosseguem os adaptadores propondo uma 

nova leitura quando acrescentam um personagem novo, o alienista alienado, uma 

espécie de duplo de Simão Bacamarte, que se declara insano, revertendo então a 

tensão sólito/insólito, pois o que era dúvida no texto-fonte não é mais na HQ. 

Essa mudança de perspectiva textual mostra que o trabalho efetuado por 

César Lobo e Luiz Antônio Aguiar é o que Scholes (1989) define como leitura, pois 

eles não se restringiram a recontar o texto de Machado, mas brincam com esse 

texto, acrescentando um personagem (o alienista alienado), construindo o cenário 

da cidade fluminense de Itaguaí como na época em que o texto-fonte foi 

ambientado, situando cenas em locais específicos, informando ao leitor sobre 

hábitos e costumes dos brasileiros no século XIX. É importante pontuar, por 

exemplo, que o personagem Porfírio teve sua imagem inspirada no roteirista, fato 

mencionado no final da obra, onde Aguiar diz que haverá volta, o que deixa o leitor 

na expectativa de encontrar outra adaptação em HQ em que isso ocorra. 

Observamos também que, em toda a narrativa, elementos da 

contemporaneidade ou comuns aos leitores contemporâneos são inseridos. 

Símbolos como o yin-yang, quadros com letras insinuando a escrita oriental, muito 

comuns aos leitores dos mangás, isto é, das narrativas quadrinhísticas japonesas, 

são representados, o que, na nossa percepção, favorece a aproximação entre o 

texto adaptado e o leitor. Vale lembrar também que a representação de alguns 

personagens, a forma como o comportamento deles é mostrado, muito se 

assemelha ao das pessoas na atualidade. A D. Evarista da adaptação se assemelha 

às mulheres consumistas da atualidade que se deleitam ao viajar, fazer compras, 

em adquirir e exibir jóias.  
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Os tipos machadianos ganham vida na representação por meio da linguagem 

híbrida dos quadrinhos. A interação, complementaridade entre linguagem verbal e 

visual se dá de tal maneira que prende a atenção do leitor. Cada personagem tem 

seu espaço, seu tamanho, seu olhar, seus gestos e expressões devidamente 

marcados de acordo com o perfil psicológico esboçado pelo narrador no texto-fonte. 

Nesse último, entretanto, o leitor tinha acesso a essas informações em doses 

homeopáticas. Na HQ, essas informações foram reunidas, condensadas e, por conta 

disso, os personagens chegam “prontos” para o leitor. O boticário é um homem 

medroso, desprezível e, por isso, pequeno; sua esposa, descrita no texto-fonte como 

uma mulher máscula, é grande, alta, forte e pede que o marido seja homem, o que 

não consta no original. João Pina é pequeno, usa roupas escuras, tem cabelos 

despenteados e age, se comporta, se veste como um louco. O padre da cidade é 

apresentado também desde o princípio da narrativa quadrinizada como crítico, está 

sempre tecendo criticas ao comportamento do médico, para sua esposa, que 

sempre o defende, haja vista que o marido concedera-lhe a realização de um sonho: 

viajar ao Rio de Janeiro. D. Evarista que era mal composta de feições tem esse 

aspecto destacado pela fala do tio de Bacamarte, fala esta que aparece em negrito e 

direciona o olhar do leitor para a ilustração da personagem, confirmando o que diz 

Joly (1996): o leitor interpreta, atribui sentido para as imagens vislumbradas, 

segundo as legendas que as acompanham.  

O leitor que se depara com essa adaptação é convidado a ler a narrativa em 

quadrinhos de forma diferente do usual. Geralmente, as histórias em quadrinhos são 

rápidas, cheias de ação e, neste caso, o leitor é convidado a se debruçar com um 

pouco mais de calma sobre as imagens, sobretudo, por conta da ausência das 

linhas cinéticas, elemento que confere velocidade à ação dos personagens e/ou 

objetos da narrativa. Permanece o protocolo da leitura como jogo, como prazer, 

como diversão, mas não como uma prática rápida. 

A linguagem também é adaptada para que o texto deixe de ser irônico, 

passando a adquirir um caráter cômico. Os autores conseguem sugerir ou provocar 

esse efeito no leitor quando exageram no modo como descrevem algumas cenas ou 

personagens, como é o caso da chegada de D.Evarista do Rio Janeiro, que muito se 

assemelha a uma cena carnavalesca por conta do clima de efusão, dos confetes 

lançados. Não podemos esquecer de pontuar também, que na cena onde Crispim 

lamenta o fato de ser tão submisso ao amigo alienista, xingando a si próprio, os 
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termos usados pelo personagem para referir a si mesmo são traduzidos por termos 

comumente usados pelos jovens na atualidade.   

O caráter irônico se perde quando os adaptadores optam por usar nos 

recordatórios os trechos correspondentes ao narrador do texto-fonte no momento 

em que este se porta de forma mais neutra, menos intrometida. Muitas vezes, os 

trechos explicativos na adaptação não vêm circunscritos nesses recordatórios, vêm 

sem delimitação, grafados em amarelo, como se não estivessem sendo ditos por 

ninguém, o que pode criar no leitor desavisado ou inexperiente a ilusão de que está 

lendo “sozinho”. Na verdade ele não lê sozinho, mas guiado pela leitura dos autores 

da adaptação, pela leitura que eles fizeram, materializada na forma de linguagem 

verbal e linguagem visual. Eles lêem guiados pela relação intrínseca entre imagem 

visual e verbal, em que o que uma não diz a outra diz, e vice-versa, como discorre 

Joly (1996). 

Percebemos também, na análise da narrativa quadrinizada, que os seus 

autores prefiguraram dois leitores implícitos. Eles se propuseram a dialogar com 

leitores que conhecem a escrita machadiana e com aqueles que conhecem pouco 

ou quase nada da escrita de Machado. Para interagir com os primeiros, brincam com 

o costume que Machado tinha de inserir epígrafes em outras línguas em seus textos, 

o que pode criar o efeito no leitor de que a narrativa tenha sido recriada por 

Machado de Assis. Como possivelmente esse leitor não está familiarizado com a 

linguagem dos quadrinhos, todo o processo de adaptação é explicado nas últimas 

páginas do livro. Ao leitor pouco íntimo da HQ e que tenha um repertório ainda em 

formação, explicam-se os hábitos e costumes da época em que o texto-fonte foi 

ambientado, bem como se aclaram alguns fatos históricos mencionados no texto 

como é o caso da Queda da Bastilha. 

Enfim, o trabalho efetuado por Cesar Lobo e Luiz Antônio Aguiar confirma a 

nossa hipótese de que a transposição da linguagem verbal de O alienista para a 

versão HQ atualiza a obra machadiana, aproximando-a das expectativas do leitor 

contemporâneo, quando insere elementos que lhes são comuns. Esse leitor, 

conforme pontuou Canclini (2008), prefere os textos que despertem gestos e 

atitudes corporais, que não os deixe com a sensação de estar morto. A HQ, por ser 

naturalmente híbrida, força o leitor a se mover pelo universo textual unindo o que é 

dito pelas imagens com o que é dito pela linguagem verbal. Ademais, o percurso 

histórico da HQ desde seu surgimento aos dias atuais, mostrou-nos que as 
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narrativas quadrinizadas sempre trouxeram consigo a insígnia da leitura como 

aventura, jogo e fruição. Confirma também a nossa hipótese de que a atualização de 

textos literários mediante o uso de diferentes linguagens contribui para que os 

leitores contemporâneos percebam o ato de ler literatura como fruição. A 

representação visual dos personagens, cujos traços cômicos são acentuados, a 

saber, os temores, as mudanças de atitudes de acordo com o que lhes era 

conveniente, bem mostrado pelas imagens e pela linguagem verbal, conduz o leitor 

por uma narrativa que se mostra emocionante e intrigante. 

Assim sendo, essa adaptação contribui para desconstruir o discurso que 

começou a ser propagado na década de 50, de que a leitura dos quadrinhos era 

prejudicial. Tem-se na obra analisada não uma história banal, não uma aventura 

qualquer, mas um texto que leva o leitor a atribuir sentido ao que lê por meio do jogo 

imagem verbal e imagem visual, que já se configura como uma leitura, mas que ao 

mesmo tempo convida o leitor a estabelecer uma outra. Comprova o que diz Quella-

Guyot (1994), de que os quadrinhos comportam os mais diversos tipos de narrativas, 

de aventuras e personagens, dos heróicos aos trapaceiros, entre outros. Enfim 

mostra-nos que os quadrinhos não só informam, como formam leitores, quando 

determinam que o leitor se debruce sobre o impresso na perspectiva da ludicidade, 

do jogo, da diversão.  Nesse diálogo entre texto literário e HQ, os textos canônicos, 

como O alienista, são dessacralizados e voltam a circular no mercado editorial, nas 

escolas como se fossem narrativas de fato escritas na contemporaneidade.  
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