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The contemplation of the horrid or sordid or disgusting, by an artist, is the necessary 

and negative aspect of the impulse towards the pursuit of beauty. 

T. S. Eliot 

The Sacred Wood, 1920. 
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RESUMO 

 

Numa época de produção maciça, inclusive com incentivo governamental, de 

adaptações de obras literárias para a linguagem das histórias em quadrinhos, este 

trabalho pretende analisar duas adaptações da Divina Comédia de Dante, com o objetivo 

de entender de que forma se dá o processo de transposição, a partir da leitura de 

passagens do poema e do exame de suas representações visuais. Tal análise segue 

direções indicadas pelos próprios autores, o italiano Piero Bagnariol e o norte-

americano Seymour Chwast, em entrevistas e/ou textos publicados a respeito das 

respectivas obras, e apoia-se também em teóricos da adaptação, dos quadrinhos, da 

literatura e das artes plásticas. 

Palavras-chave: literatura; quadrinhos; adaptações; Divina Comédia; Dante Alighieri. 

 

 

ABSTRACT 

 

In a time of intense production of adaptations of literary works into comics language, 

even with governmental support, this work intends to analyse two adaptations of Dante's 

Divine Comedy, trying to understand how the transposition process works by reading 

passages of the poem and examining their visual depictions. Such analysis follows 

directions given by the adapters themselves, italian Piero Bagnariol and north-american 

Seymour Chwast, in interviews and published texts about their works; it is likewise 

based on studies on adaptation, comics, literature and visual arts.  

 

Keywords: literature; comics; adaptation; Divine Comedy; Dante Alighieri. 
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Introdução 

 

O século 21 trouxe consigo um aumento significativo na quantidade de 

adaptações de obras literárias para os quadrinhos. A questão, aparentemente, tem sido 

levada a sério, já que as editoras têm investido nas adaptações, assim como os artistas 

gráficos. Os álbuns, como são conhecidos no Brasil, em alguns casos, são apresentados 

em edições bem cuidadas, luxuosas até. Eles adquiriram o formato e o status de livro, e 

são vendidos em livrarias por preços nada módicos.  

Um bom exemplo, logo de início, é a adaptação de Grande Sertão: Veredas, de 

Guimarães Rosa, realizada pelo escritor e cineasta Eloar Guazzelli e o desenhista 

Rodrigo Rosa, lançada pela editora Biblioteca Azul em 2015. Trata-se de uma edição 

primorosa, com lombada solta, que deixa à vista as costuras dos cadernos, acompanhada 

de uma luva de acetato vermelho que faz um interessante jogo óptico com o texto e a 

imagem da capa. Preço na época do lançamento (2014): R$ 199,90. É de se pensar que 

o valor espantou os leitores, já que, meses depois, o preço baixou para ainda salgados 

R$ 159,901. Atualmente, é vendido mais uma vez por R$ 199,902. 

 

 

FIGURA 1 – Adaptação da editora Biblioteca Azul de Grande Sertão: Veredas. 

 

                                                                 
1
 Valor em setembro de 2015, no site da Livraria Cultura. Disponível em: 

<http://www.livrariacultura.com.br/p/grande-sertao-veredas-graphic-novel-42749000>. Acesso em: 

9/2015 
2
 Valor em janeiro de 2017, também no site da Livraria Cultura. 

http://www.livrariacultura.com.br/p/grande-sertao-veredas-graphic-novel-42749000
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As adaptações de obras da literatura para os quadrinhos, no entanto, não são 

novidade por aqui. Em 1934, foi publicada no Rio de Janeiro pelo jornal fluminense A 

Nação a adaptação feita pelo norte-americano Harold Foster do Tarzan, obra de 1912 

do seu conterrâneo Edgard Rice Burroughs. Em 1937, foi quadrinizado o primeiro 

romance brasileiro, O Guarani, de José de Alencar, pelo pintor e historiador de arte 

Francisco Acquarone3. Naquela época, adaptar obras literárias era uma forma de validar 

e conferir respeitabilidade aos quadrinhos, que sofriam preconceito (como ainda hoje 

sofrem) por causa do desconhecimento de suas reais potencialidades – em geral, eles 

eram/são considerados obras menores, infantis e facilitadoras. Mas, e hoje? O que 

motiva a feitura e o consumo de adaptações – que, por sua vez, sofrem preconceito pelo 

simples fato de serem adaptações – literárias em quadrinhos? E principalmente: como 

se dá o processo de adaptação e como a literatura e os quadrinhos se relacionam? 

 

 

 

 

FIGURAS 2 E 3 – Capas das adaptações de O Guarani, de F. Acquarone, e Tarzan, de Harold Foster. 

 

Embora não seja o objetivo principal desta dissertação discorrer sobre a 

distribuição e o mercado dos quadrinhos, cremos ser importante verificar (e mesmo 

impossível ignorar) que, se as editoras investem, é porque há um nicho no mercado que 

consome tais produtos. Mas, quem compõe esse nicho? Quem consome esse tipo 

                                                                 
3
 CHINEN, Nobu; VERGUEIRO, Waldomiro; RAMOS, Paulo. Literatura em quadrinhos no Brasil – 

Uma área em expansão. In: RAMOS, Paulo; VERGUEIRO, Waldomiro; FIGUEIRA, Diego (Org.). 

Quadrinhos e literatura – Diálogos possíveis. São Paulo: Criativo, 2014. p. 15. 
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específico de quadrinhos? E quem os produz? São muitos os que se lançam à 

empreitada de dar ao texto escrito uma leitura iconográfica. Por quê? O que leva um 

artista a escolher justamente um texto literário para converter em quadrinhos?  

Uma das possíveis respostas para o interesse das editoras e artistas nas 

adaptações, pelo menos no Brasil, leva ao Programa Nacional Biblioteca na Escola 

(PNBE), do governo federal, que, a partir de 2006, incluiu os quadrinhos nos acervos 

montados e distribuídos nas escolas públicas de ensino fundamental e médio.4 Assim, o 

programa passou a ser um grande incentivo às editoras, que viram no próprio governo 

um potencial (e ótimo) cliente. No site do PNBE lê-se na apresentação: 

O PNBE é composto pelos seguintes gêneros literários: obras clássicas da 

literatura universal; poema; conto, crônica, novela, teatro, texto da tradição 

popular; romance; memória, diário, biografia, relatos de experiências; livros 
de imagens e histórias em quadrinhos .

5
 (Grifo nosso) 

 

Sendo assim, parece que novamente a literatura está sendo usada para validar e 

justificar a produção de adaptações, já que, como é uma comissão técnica designada 

pelo Ministério da Educação que determina quais obras serão adquiridas, é bem mais 

provável que um clássico da literatura inscrito no programa seja incorporado às listas de 

compras do governo, que, a depender do ano, variam entre 15 mil e 48 mil exemplares.6 

Para os envolvidos na produção de quadrinhos, principalmente desenhistas e roteiristas, 

esse contexto é muito estimulante. Nas listas já entraram, por exemplo, adaptações que 

vão de Dom Casmurro (Machado de Assis), O Guarani (José de Alencar), O Quinze 

(Rachel de Queiroz), a Hamlet, Otelo, Sonho de Uma Noite de Verão (Shakespeare), 

Moby Dick (Herman Melville), 20 Mil Léguas Submarinas (Júlio Verne) e Na Colônia 

Penal (Kafka).  

Naturalmente, não se pode dizer que o PNBE seja o único incentivo a editoras e 

artistas, já que também há várias adaptações estrangeiras no mercado. O fato é que os 

quadrinhos hoje constituem um “espécime narrativo de dominante visual”7 e 

                                                                 
4
 Conquanto exista desde 1998, só em 2006 o programa incluiu os quadrinhos. 

5
 Disponível em: <http://www.fnde.gov.br/programas/biblioteca-da-escola/biblioteca-da-escola-

apresentacao>. Acesso em: 18/1/2016. 
6
 CHINEN, Nobu; VERGUEIRO, Waldomiro; RAMOS, Paulo. Literatura em quadrinhos no Brasil – 

Uma área em expansão. In: RAMOS, Paulo; VERGUEIRO, Waldomiro; FIGUEIRA, Diego (Org.). 

Quadrinhos e literatura – diálogos possíveis. São Paulo: Criativo, 2014. p. 31. 
7
 GROENSTEEN, Thierry. O sistema dos quadrinhos. Rio de Janeiro: Marsupial Editora, 2015. p. 15. 

http://www.fnde.gov.br/programas/biblioteca-da-escola/biblioteca-da-escola-apresentacao
http://www.fnde.gov.br/programas/biblioteca-da-escola/biblioteca-da-escola-apresentacao
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independente da literatura; foram alçados à condição de “Nona Arte”8 e, atualmente, é 

imensa a produção de obras autorais, chamadas graphic novels9. 

Também não se pode negar que há os leitores comuns, jovens ou adultos, nerds 

ou geeks10, que compartilham às vezes o interesse por uma obra literária e pelos 

quadrinhos; e, vê-la adaptada para essa mídia, num passeio entre as estantes de uma 

livraria (ou pelo site), desperta, no mínimo, curiosidade, e, no máximo, o fetiche do 

colecionador, já que algumas edições são extremamente requintadas e atraentes, com 

capa dura, impressão em papel especial, entre outros recursos de design gráfico. 

Os quadrinhos, mais especificamente as adaptações de textos literários, quando 

utilizados na educação, despertam opiniões desencontradas. Como dissemos, costuma-

se considerar os quadrinhos de maneira preconceituosa e alguns estudiosos de literatura 

não raramente ainda torcem o nariz quando se trata do assunto. Mas, como negar que os 

quadrinhos (adaptações ou não) quase sempre compõem as primeiras leituras das 

crianças recém-alfabetizadas (e mesmo as não alfabetizadas, que, a depender dos pais – 

primeiros incentivadores –, desde bem novas manuseiam e se divertem com revistas em 

quadrinhos e livros ilustrados)? Seriam as adaptações, de fato, redutíveis a meras 

cópias, mera ilustração da obra literária, com o fito único de facilitar o consumo e o 

acesso de leitores jovens ou não iniciados? Não resta espaço para uma produção 

fecunda, ou melhor, uma relação profícua entre as duas artes? Para a primeira pergunta 

a resposta é: depende. Para a segunda: definitivamente sim.  

Como apontamos, a quantidade de adaptações cresceu muito, apresentando graus 

variados de qualidade e originalidade da parte dos adaptadores. Na maioria, são notórios 

o trabalho artístico desenvolvido pelo quadrinista e o vínculo que ele estabelece com a 

obra literária em seu processo criativo. Citamos aqui (dessa nova safra) as adaptações 

                                                                 
8
 Termo proposto por Claude Beylie, crítico e historiador de cinema francês. Informação obtida em nota 

de rodapé retirada de GUERINI, Andreia; BARBOSA, Tereza Virgínia Ribeiro (Org.). Pescando 

Imagens com Rede Textual – HQ como Tradução. São Paulo: Peirópolis, 2013. p. 7. 
9
 Graphic novel (ou romance gráfico) é uma das designações para as obras em quadrinhos. Na verdade, 

ele é mais um gênero autoral dentro do grande gênero dos quadrinhos. Muito utilizado quando se quer 

conferir um caráter mais sério à obra, em detrimento de história em quadrinhos (português), comics 

(inglês), bande dessinée (francês) e banda desenhada (espanhol e português de Portugal), consideradas 

insuficientes e restritivas. É preciso registrar que essas designações são muito discutidas, mas, no final 

das contas, são todas válidas. Ver RAMOS, Paulo; FIGUEIRA, Diego. Graphic Novel, narrativa gráfica, 

novela gráfica ou romance gráfico? Terminologias distintas para um mesmo rótulo. In: RAMOS, Paulo; 

VERGUEIRO, Waldomiro; FIGUEIRA, Diego (Org.). Quadrinhos e literatura – diálogos possíveis. São 

Paulo: Criativo, 2014. 
10

 Gírias inglesas que designam pessoas que gostam de tecnologia, jogos eletrônicos ou de 

tabuleiro, histórias em quadrinhos, livros, filmes, animes e séries. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogos_eletr%C3%B4nicos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3rias_em_quadrinhos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Livros
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filmes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anime
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dos gêmeos Fábio Moon e Gabriel Bá do conto O Alienista, de Machado de Assis, 

vencedora do Prêmio Jabuti em 2008 na categoria livro didático, paradidático e ensino 

fundamental ou médio, e do romance Dois Irmãos, de Milton Hatoum; O Estrangeiro, 

de Albert Camus, adaptado pelo francês Jacques Ferrandez; O Retrato de Dorian Gray, 

de Oscar Wilde, do também francês Satanislas Gros; e a biografia de Van Gogh baseada 

nas cartas que ele enviou ao irmão Théo, Vincent, da holandesa Barbara Stock.                                                           

 

 

FIGURA 4 – Capa da edição d‟O Alienista.
11

 

 

Passemos agora ao que se pretende especificamente com este trabalho. 

O interesse aqui é analisar duas adaptações para os quadrinhos da Divina 

Comédia de Dante – uma realizada pelo norte-americano Seymour Chwast12 e outra 

pelo italiano radicado no Brasil Piero Bagnariol e seu pai Giuseppe Bagnariol13 –, em 

busca de respostas para as indagações feitas aqui a respeito do trabalho de adaptação e 

da relação entre literatura e quadrinhos.  

 

                                                                 
11

 MOON, Fábio; BÁ, Gabriel. O Alienista de Machado de Assis. Rio de Janeiro: Agir, 20017. 
12

 CHWAST, Seymour. A Divina Comédia de Dante. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. 
13

 BAGNARIOL, Giuseppe; BAGNARIOL, Piero. A Divina Comédia em quadrinhos. Coleção Clássicos 

em HQ. São Paulo: Editora Peirópolis, 2011. 
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FIGURAS 5 E 6 – Capas das adaptações de Seymour Chwast e Piero e Giuseppe Bagnariol  da Divina 

Comédia, de Dante. 

 

Tal análise partirá de questões do tipo: Como se dá o processo de adaptação14 de 

um meio (verbal) para outro (não verbal), cujo resultado é uma nova linguagem que 

conjuga aquelas duas e se torna outra? Como a obra literária é retrabalhada nos 

quadrinhos? Como a palavra interage com a imagem – e vice-versa – dando origem a 

uma obra nova? Quais as implicações decorrentes desse contato? O que a obra literária 

ganha ou perde com isso?  Como se dá o processo de (re)mediação? 

Vejamos o que disseram alguns autores que se debruçaram anteriormente sobre 

o tema. 

Patrícia Pirota, em trabalho bastante semelhante ao que propomos, no qual ela 

analisa as capas de quatro adaptações para os quadrinhos do conto O Alienista, de 

Machado de Assis, diz que 

Na passagem de uma linguagem para a outra [...] ou de um suporte para o 

outro, a estrutura narrativa é modificada, transformada e recriada. É 

necessário que se analise quais são essas transformações , quais as 

                                                                 
14

 Segundo Linda Hutcheon, que será neste trabalho a grande referência no assunto, em resumo, uma 

adaptação pode ser descrita da seguinte maneira: 1) Uma transposição declarada de uma ou de mais obras 

reconhecíveis; 2) Um ato criativo e interpretativo de apropriação e recuperação; e 3) Um engajamento 

intertextual extensivo com a obra adaptada. HUTCHEON, Linda. Uma teoria da adaptação. 

Florianópolis: Editora da UFSC, 2011. 
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características que interferem no produto final, e em que medida a forma, e as 

mediações técnicas e gráficas podem interferir no conteúdo.
15

 (Grifo nosso) 

 

Lielson Zeni, abordando a adaptação como tradução intersemiótica, garante que 

[...] é sim, possível transformar palavras em imagem. Haverá perdas e 

ganhos nessa passagem, pois essa transformação de um meio em outro 

funciona na base dessa troca: algum aspecto é posto de lado enquanto outro é 

retrabalhado e acrescentado e o todo se ressignifica.
16

 (Grifos nossos) 

 

Para entender tais transformações e ressignificações, no trabalho de análise das 

duas adaptações selecionadas será necessária a compreensão, além da obra literária17, no 

caso, a Divina Comédia de Dante, do processo de adaptação (capítulo 1) e das 

operações envolvidas na criação dos quadrinhos, com suas possibilidades e recursos – 

enfim: conhecer os quadrinhos como meio e linguagem com características próprias e 

em relação com a literatura. As chaves para o funcionamento dessa mídia estão no 

segundo capítulo e serão fornecidas principalmente pelos teóricos Thierry Groensteen18 

(e seu “sistema dos quadrinhos”), Will Eisner19 e Scott McCloud20, e os brasileiros 

Moacy Cirne21, Álvaro de Moya22, Paulo Ramos23 e Waldomiro Vergueiro24. No quarto 

e quinto capítulos, finalmente, analisaremos as adaptações escolhidas.  

Segundo Will Eisner, as adaptações de obras literárias para os quadrinhos são 

produtos híbridos que apresentam um diálogo, uma interação, entre linguagem verbal e 

não verbal – ambas com suas próprias leis e princípios –, entre palavra e imagem, que é 

onde reside o “potencial expressivo do veículo”; ele diz ainda: 

As histórias em quadrinhos apresentam uma sobreposição de palavra e 

imagem, e, assim, é preciso que o leitor exerça suas habilidades 

interpretativas visuais e verbais. As regências da arte (por exemplo, 

                                                                 
15

 PIROTA, Patrícia. Palimpsestos machadianos: adaptações para os quadrinhos da obra O Alienista. In: 

RAMOS, Paulo; VERGUEIRO, Waldomiro; FIGUEIRA, Diego (Org.). Quadrinhos e literatura – 

diálogos possíveis. São Paulo: Criativo, 2014. p. 87. 
16

 ZENI, Lielson. Adaptação em quadrinhos como tradução. In: RAMOS, Paulo; VERGUEIRO, 

Waldomiro; FIGUEIRA, Diego (Org.). Quadrinhos e literatura – diálogos possíveis. São Paulo: Criativo, 

2014. p. 126. 
17

 No terceiro capítulo, falaremos mais a respeito da Divina Comédia. 
18

 GROENSTEEN, Thierry. O sistema dos quadrinhos. Rio de Janeiro: Marsupial, 2015. 
19

 EISNER, Will. Quadrinhos e arte sequencial. São Paulo: Martins Fontes, 2010.  
20

 MCCLOUD, Scott. Desvendando os quadrinhos. São Paulo: M. Books do Brasil Editora, 2005. 
21

 CIRNE, Moacy. Quadrinhos, sedução e paixão . Petrópolis, RJ: Vozes, 2000. 
22

 DE MOYA, Álvaro. História da história em quadrinhos. São Paulo: Editora Brasiliense, 1996. 
23

 RAMOS, Paulo. A leitura das histórias em quadrinhos. São Paulo: Editora Contexto, 2009. 
24

 VERGUEIRO, Waldomiro. Histórias em quadrinhos. In: CAMPELLO, Bernadete Santos et al. (Org.). 

Formas e expressões do conhecimento: Introdução às fontes de informação . Belo Horizonte: Escola de 

Biblioteconomia da UGMG, 1998. p. 117-149. 
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perspectiva, simetria, pincelada) e as regências da literatura (por exemplo, 

gramática, enredo, sintaxe) superpõem-se mutuamente. A leitura da história 
em quadrinhos é um ato de percepção estética e de esforço intelectual.

25
 

 

Ainda sobre tal interação, Claus Clüver completa: 

[...] há muitos gêneros em que textos verbais e visuais são combinados e 

inter-relacionados de várias maneiras, desde o manuscrito iluminado e o 

emblema até o livro ilustrado, bem como as histórias em quadrinhos , e as 

muitas outras formas de textos multimídia modernos, que costumam desafiar 

os limites que costumavam separar a arte da não arte. Nesses textos, as 

relações entre palavras e imagens são variadas e multifacetadas. Em alguns 

casos, podemos ter problemas quando tentamos interpretar separadamente os 

signos de um sistema que usa a combinação de textos visuais e verbais. Isso 

aconteceria porque, tamanha é a interdependência entre esses textos que, 

isolados, não permitiriam a produção de qualquer sentido coerente.
26

 (Grifo 

nosso) 

 

No poema de Dante, sobre o qual falaremos no terceiro capítulo, a imagem é 

indissociável da palavra porque se trata de um texto sobre visões – e, por isso, 

naturalmente descritivo; o poeta (que no poema é o personagem e narrador do que se 

desenrola ao longo do caminho pelos três reinos do Além – um narrador de visões) vê e 

diante dele surgem visões – imagens – sejam grotescas, como no Inferno, sejam 

pungentes ou apoteóticas, como no Purgatório ou no Paraíso. Na segunda terzina do 

Canto VI, chegando ao terceiro círculo do Inferno, Dante diz:  

Tormentos novos, novos torturados  

eu vejo em torno a mim quanto me mova  

e volte o olhar, que estão por todo lado.
27

  

(Grifos nossos) 

 

Os verbos ver e olhar, e seus derivados, o olhar e o olho – o sentido da visão, 

em suma – adquirem importância vital em todo o poema dantesco, assim como a a 

criação de metáforas e alegorias. É claro que se trata de uma visão imaginada por Dante, 

mas é uma visão descrita, e, portanto, uma imagem, que pode ser reelaborada em 

qualquer mídia visual, como os quadrinhos. E, como a leitura não suscita em todos os 

leitores as mesmas imagens, será interessante verificar como dois artistas 

                                                                 
25

 EISNER, Will. Quadrinhos e arte sequencial. São Paulo: Martins Fontes, 2010. p. 2. 
26

 CLÜVER, Claus. Da transposição intersemiótica. In: ARBEX, Márcia. (Seleção e organização). 

Poéticas do visível – Ensaios sobre a escrita e a imagem. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2006. 
27

 ALIGHIERI, Dante. A Divina Comédia: Inferno . Clássicos Abril Coleções. Tradução de Jorge 

Wanderley. São Paulo: Editora Abril, 2010.  
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contemporâneos “viram” o Além do poema (esse verdadeiro manancial imagético da 

cosmovisão medieval) e o converteram em obras autônomas e distintas. 

Dante [na Comédia] está falando das visões que se apresentam a ele (ao 

personagem Dante) quase como projeções cinematográficas ou recepções 

televisivas num visor separado daquela que para ele é a realidade objetiva de 

sua viagem ultraterrena. Mas para o poeta Dante, toda a viagem da 

personagem Dante é como essas visões; o poeta deve imaginar visualmente 

tanto o que seu personagem vê, quanto aquilo que acredita ver, ou que está 

sonhando, ou que recorda, ou que vê representado, ou que lhe é contado, 

assim como deve imaginar o conteúdo visual das metáforas de que se serve 

precisamente para facilitar essa evocação visiva. O que Dante está 

procurando definir será portanto o papel da imaginação na Divina Comédia, e 

mais precisamente a parte visual de sua fantasia, que precede ou acompanha 
a imaginação verbal.

28
 

 

Neste trabalho, analisaremos episódios dos três Cânticos (ou reinos) que 

compõem a Divina Comédia: Inferno, Purgatório e Paraíso, embora saibamos (e, de 

certo modo, concordemos) com o que diz Otto Maria Carpeaux: 

O julgamento unânime dos leitores de todos os séculos concorda em um 

ponto: que a parte mais “interessante”, mais humana, do Cosmos dantesco, é 

o “Inferno”; e nesta afirmação se esconde um dos julgamentos mais graves 
que já se pronunciaram contra a humanidade.

29
 

 

Vale dizer que a Divina Comédia desde sempre excitou a imaginação de artistas 

e já foi ilustrada por nomes célebres como Gustave Doré, Botticelli, William Blake e 

Salvador Dalí. Será interessante também verificar, durante o trabalho de análise, a 

sobrevivência das imagens criadas anteriormente em torno da obra nas duas adaptações, 

que constituem, ao lado do texto, outras camadas intertextuais, outras fontes às quais o 

adaptador se reporta. O próprio Piero Bagnariol confirma a importância dos trabalhos 

anteriores: 

O manuscrito Holkham
30

, Giotto, Botticelli e Doré foram as principais 

referências iconográficas desta trilha entre Inferno, Purgatório e Paraíso, que 

poderia ser considerada o arquétipo de todas as histórias ou uma metáfora do 

percurso espiritual do ser humano.
31

 

                                                                 
28

 CALVINO, Italo. Seis propostas para o próximo milênio . São Paulo: Cia das Letras, 1990. p. 99. 
29

 CARPEAUX, Otto Maria. Prefácio. In: ALIGHIERI, Dante. A Divina Comédia. Edição de bolso com 

texto integral. São Paulo: Editora 34, 2009. p. 9. 
30

 O manuscrito Holkhan encontra-se na Bodleian Library, na Universidade de Oxford, no Reino Unido. 

Trata-se do texto da Divina Comédia com ilustrações pintadas. Provavelmente (não se sabe), foi 

produzido em Gênova, na Itália, e data do terceiro quartel do século 14. Disponível em: 

<http://www.bodley.ox.ac.uk/dept/scwmss/wmss/medieval/mss/holkham/misc/048.a.htm>. Acesso em: 

4/2/2016. 
31

 Fala de Piero Bagnariol. In: BORGES, Renata Farhat (Org). Clássicos em HQ. Editora Peirópolis. 

Formato e-book . O volume reúne textos sobre as obras literárias quadrinizadas pela editora e seus autores , 

testemunhos dos artistas envolvidos, além de entrevistas com os quadrinistas e roteiristas. 

http://www.bodley.ox.ac.uk/dept/scwmss/wmss/medieval/mss/holkham/misc/048.a.htm
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Demos lugar agora a uma apóstrofe. As adaptações de clássicos literários para o 

cinema são muito mais conhecidas do público e da Academia (que as aceita sem 

grandes problemas). Mas, aquelas feitas para os quadrinhos nunca receberam o mesmo 

tratamento dispensado às adaptações cinematográficas (embora o cenário hoje seja mais 

favorável em relação ao diálogo entre a literatura e outras artes). L‟Inferno (1911) foi, 

provavelmente, a primeira adaptação (muda) para o cinema da Divina Comédia, com 

direção de Giuseppe de Liguoro. Apesar do título, o filme também retrata a jornada pelo 

Purgatório e Paraíso. Foi uma superprodução de sucesso, a mais cara de sua época, 

com cenários muito vastos e efeitos especiais incríveis para seu tempo. Com base nas 

ilustrações de Gustave Doré, de Liguoro retratou os anjos, demônios e o próprio 

Lúcifer, numa produção que levou três anos para ser filmada.32 À propósito da 

adaptação para o cinema e para os quadrinhos, Cristina de Oliveira explica: 

Por exemplo, numa adaptação de um texto literário para o cinema, os signos 

linguísticos são convertidos para imagens audiovisuais; no caso da 

quadrinização de obras da literatura ou o diálogo entre ambos os meios, 

ocorre a transformação da informação verbal literária em uma narrativa 

construída por meio de uma sequencialidade de imagens, na qual a relação 

entre as linguagens verbal e não verbal se torna mais importante do que cada 
uma considerada separadamente.

33
 (Grifos nossos) 

 

 

FIGURA 7 – Cena do filme L‟Inferno (1911), de Giuseppe de Liguoro. Virgílio e Dante chegam à 

margem do rio Aqueronte, onde Caronte, o barqueiro, recebe as almas recém-chegadas para conduzi-las 

ao Limbo. 

 

                                                                                                                                                                                              
Disponível em: <http://www.editorapeiropolis.com.br/livro/?id=324&tit=Cl%C3%A1ssicos+em+HQ>. p. 

120. Acesso em: 18/1/2016. 
32

 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=CcBAAbpiZgw>. Acesso em: 4/2/2016.  
33

 OLIVEIRA, Cristina de. Quadrinhos, literatura e um jogo intertextual. In: RAMOS, Paulo; 

VERGUEIRO, Waldomiro; FIGUEIRA, Diego (Org.). Quadrinhos e literatura – diálogos possíveis. São 

Paulo: Criativo, 2014. p. 40. 
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A adaptação de textos literários, como ficou dito, não é novidade. Há as versões 

simplificadas de clássicos para crianças e adolescentes (e mesmo para leitores não 

iniciados na leitura dos originais), as adaptações para o cinema34, para os quadrinhos, 

entre outras, como videogames35, aplicativos para smartphones como o iDante36 e até 

enredos de escolas de samba.37 Trata-se, portanto, de um vasto campo para estudos 

como o proposto. Na USP, por exemplo, existe o Núcleo de Pesquisas de Histórias em 

Quadrinhos, vinculado à Escola de Comunicação e Artes. Na UFMG, o Núcleo de 

Estudos sobre a Intermidialidade, da Faculdade de Letras, é um espaço aberto a esse 

tipo de investigação. Ato contínuo, a Faculdade de Letras, ao abrir uma linha de 

pesquisa em Literatura, outras Artes e Mídias em seu programa de pós-graduação em 

estudos literários, também sinaliza a relevância dos diálogos intermidiáticos, mostrando, 

assim, a necessidade da contínua realização de estudos sobre o fenômeno “literatura e 

quadrinhos (ou outras artes)” no âmbito da Academia. 

 

     

FIGURA 8 – Capa do videogame de ação e aventura Dante‟s Inferno. Dante encarna um cavaleiro 

templário que desce ao inferno em busca de sua amada Beatriz. 

                                                                 
34

 Em 2013, o escritor best-seller norte-americano Dan Brown lançou Inferno, seu sexto livro. Embora 

não se trate de uma adaptação da Divina Comédia, esta desempenha papel importante no desenrolar dos 

acontecimentos da trama. Em 2016, o livro foi adaptado para o cinema. 
35

 A Divina Comédia, de Dante, chegou a ser adaptada para o videogame: Dante‟s Inferno foi 

desenvolvido pela Visceral Games em 2010, e publicado pela Electronic Art. 
36 Desenvolvido pela Carraro Multimedia em 2009, ajuda a ampliar a leitura do texto literário com 

imagens interativas, conteúdo multimídia e tridimensional. Há um vídeo de apresentação do iDante  

disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=JJJCryJSc-E>. Acesso em: 23/12/2016.    
37

 Em, 2017, o tema do desfile da escola de samba carioca Salgueiro será A Divina Comédia do Carnaval, 

baseada, claro, na Divina Comédia, de Dante. 

https://www.youtube.com/watch?v=JJJCryJSc-E


24 
 

  

FIGURA 9 – Cartaz da escola de samba Salgueiro com o tema de 2017. 

 

 

FIGURA 10 – Diagrama do universo apresentado pelo iDante. 

 

* 
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Capítulo 1 

O que é uma adaptação? 

 

A adaptação de obras de arte entre as diversas mídias é um fenômeno cultural 

indiscutível – e não se trata de algo recente. É de se supor que todos os membros da 

nossa sociedade, consumidora da indústria cultural, tenham, em algum momento, 

experimentado uma obra adaptada de outra; logo, todos tem uma ideia do que venha a 

ser uma adaptação – seja essa ideia positiva ou negativa. O cinema, por exemplo, desde 

seu surgimento, produziu, e produz ainda, inúmeros filmes adaptados, principalmente, 

de obras literárias. Entretanto, como nos diz Linda Hutcheon, a adaptação não existe 

apenas no cinema. No prefácio da obra que orientará o nosso entendimento sobre a 

adaptação como produto e processo de criação e recepção, a autora explica que 

Videogames, parques temáticos, sites virtuais, quadrinhos , covers de 

músicas, óperas, musicais, balés e peças de rádio e teatro são, pois, tão 

importantes para este exercício teórico quanto os filmes e romances 

frequentemente discutidos. Minha hipótese de trabalho é a de que os 

denominadores comuns entre as mídias podem ser tão reveladores quanto as 

diferenças mais significativas. A mudança de foco de mídias específicas, em 

particular, para o contexto mais amplo dos três modos de engajamento com 

as histórias (contar, mostrar e interagir) permite-nos trazer à tona uma série 
de preocupações diferentes.

38
 (Grifo nosso) 

 

 Hutcheon aborda as adaptações “como revisitações deliberadas anunciadas e 

extensivas de obras passadas”39, partindo dos modos com que é possível se engajar em 

uma história – o modo contar, o modo mostrar e o modo interagir. Os três são modos 

imersivos, embora com diferentes graus de intensidade, cada qual com limitações e 

vantagens, e de contato entre o produtor e o receptor. Assim, contar uma história não é o 

mesmo que mostrá-la ou interagir com ela. Cada modo aciona mecanismos cognitivos 

diferentes a partir de recursos de expressão também diferentes.40 Para a estudiosa, a 

adaptação se apresenta como produto autônomo e processo de criação e recepção 

inserido num contexto espaçotemporal que o determina de diversas maneiras. 

                                                                 
38

 HUTCHEON, Linda. Uma teoria da adaptação. Florianópolis: Editora da UFSC, 2011. p. 14. 
39

 Ibidem. p. 15. 
40

 É curioso notar que dizemos ler uma história em quadrinhos e não ver uma história em quadrinhos – o 

que indica também a importância do elemento verbal na elaboração de uma obra nessa mídia. 
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 Entendida como produto, “a adaptação é uma transposição anunciada e 

extensiva de uma ou mais obras em particular. Essa „transcodificação‟ pode envolver 

uma mudança de mídia (de um poema para um filme) ou gênero (de um épico para um 

romance)”41; como processo de criação, “a adaptação sempre envolve tanto uma 

(re)interpretação quanto uma (re)criação; dependendo da perspectiva, isso pode ser 

chamado de apropriação ou recuperação”42; como processo de recepção, “a adaptação é 

uma forma de intertextualidade; nós experienciamos as adaptações (enquanto 

adaptações) como palimpsestos por meio da lembrança de outras obras que ressoam 

através da repetição com variação.”43 Dessa maneira, “a adaptação é uma derivação que 

não é derivativa, uma segunda obra que não é secundária – ela é sua própria coisa 

palimpséstica.”44 

 As adaptações da Divina Comédia que analisaremos são como palimpsestos 

revestidos de diversas camadas, cada uma correspondendo a uma adaptação diferente e 

anterior à qual os adaptadores fazem referência, às vezes consciente, outras 

inconscientemente. Lembremo-nos, como ficou dito na introdução, que outros trabalhos 

inspiraram o de Piero Bagnariol, como o manuscrito Holkham, a pintura de Giotto e as 

ilustrações de Gustave Doré e Botticelli. O conhecimento desse material torna a 

experiência de uma adaptação em uma experiência de intertextualidade. Hutcheon diz 

que, para o público, “tais adaptações são obviamente “multilaminadas”; elas estão direta 

e abertamente conectadas com outras obras reconhecíveis, e essa conexão é parte de sua 

identidade formal, bem como do que podemos chamar de sua identidade 

hermenêutica.”45 

 Assim, os membros de um público experimentam as adaptações de modos 

diferentes. Alguém que conheça a obra geradora de uma adaptação estabelecerá um tipo 

determinado de relação com esta última; sua fruição da adaptação oscilará sempre entre 

aquela “obra original” e a adaptação. Alguém que não conheça a primeira obra 

experimentará a adaptação como um produto original e não como adaptação. Da mesma 

forma, depois de se experimentar uma adaptação, ao tomar-se contato com a obra que a 

originou, estará presente a memória da adaptação. Por isso, Hutcheon divide o público 

                                                                 
41

 HUTCHEON, Linda. Uma teoria da adaptação. Florianópolis: Editora da UFSC, 2011. p. 29. 
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 Ibidem. p. 29. 
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 Ibidem. p. 30. 
44

 Ibidem. p. 30. 
45

 Ibidem. p. 46. 
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consumidor das adaptações em “conhecedores” e “desconhecedores”. Conhecer ou não 

a obra da qual decorrem as adaptações implica, portanto, diferentes percepções e 

interpretações.   

O contexto de produção e recepção da adaptação também desempenha um papel 

importante na criação de novos significados. O produto e o processo da adaptação estão 

inseridos num contexto: num espaço, numa sociedade, numa cultura e num tempo 

determinados. “Os contextos de criação são tanto materiais, públicos e econômicos 

quanto culturais, pessoais e estéticos.”46 É natural e de se esperar, portanto, que uma 

adaptação contemporânea da Divina Comédia seja diferente do poema escrito no século 

14, afinal, são 700 anos de distância temporal – principalmente, como é o nosso caso, 

quando se trata de adaptações para os quadrinhos, uma mídia relativamente nova. 

Entretanto, a depender das intenções (outro fator determinante) do adaptador ou da 

editora, uma adaptação pode se aproximar mais ou menos da obra adaptada.  

Por exemplo: o estilo da adaptação para os quadrinhos de Piero Bagnariol que 

analisaremos aqui, talvez por ter um caráter didático, como veremos, está mais 

“próximo”, por assim dizer, do tipo de imagens que normalmente são suscitadas no 

leitor do poema dantesco, do que a versão “herética” de Seymour Chwast, que 

transforma Dante e Virgílio em dois detetives de filmes noir47 a investigar o Inferno, o 

Purgatório e o Paraíso, sem, contudo, alterar a estrutura geral do poema. A autora 

esclarece: 

 

Como a adaptação é uma forma de repetição sem replicação, a mudança é 

inevitável, mesmo quando não há qualquer atualização ou alteração 

consciente da ambientação. E com a mudança vêm as modificações 
correspondentes no valor e até mesmo no significado das histórias.

48
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 HUTCHEON, Linda. Uma teoria da adaptação. Florianópolis: Editora da UFSC, 2011. p. 54. 
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 Do francês: filme negro. Gênero de filme policial (com detetives, femmes fatales e anti-heróis) que teve 
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FIGURA 11 – Entrada do Inferno de Piero Bagnariol. 

 

 

FIGURA 12 – Entrada do Inferno de Seymour Chwast. 

 

Enquanto o preconceito contra os quadrinhos pode ser atribuído “ao uso, à 

temática e a um público-alvo presumido”49, o preconceito contra as adaptações se deve, 

em grande medida, à ideia de fidelidade – como se os adaptadores buscassem apenas 

reproduzir o texto adaptado. Hutcheon diz que a “adaptação é repetição, porém 

                                                                 
49

 EISNER, Will. Quadrinhos e arte sequencial. São Paulo: Martins Fontes, 2010. p. IX. 
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repetição sem replicação”50 e que várias podem ser as intenções por trás do ato de 

adaptar, como intenções financeiras, pedagógicas, pessoais, políticas, entre outras.  

Se a ideia de fidelidade não deveria hoje guiar nenhuma teoria da adaptação, 

o que, então, deveria? De acordo com sua definição no dicionário, „adaptar‟ 

quer dizer ajustar, alterar, tornar adequado. Isso pode ser feito de diversos 
modos.

51
  

 

O que queremos é verificar justamente a maneira como se dá a transição do 

modo contar do poema de Dante para o modo mostrar/contar das adaptações para os 

quadrinhos de Seymour Chwast e Piero Bagnariol, analisando-lhes as transformações 

decorrentes da mudança de modo de engajamento e do contexto de produção/recepção 

contemporâneo. 

Mas, o que se “ajusta”, “altera” ou “torna adequado”, segundo o dicionário de 

Linda Hutcheon? De acordo com ela, alguns críticos dizem que a adaptação deve captar 

o “espírito” de uma obra; outros, o “tom”; e outros, por fim, o “estilo”; mas, a autora 

deixa de lado essas noções (que ela considera subjetivas e, portanto, “de difícil 

discussão ou teorização”52) e se concentra no que é consenso entre a maioria dos 

estudiosos da adaptação: a história é o denominador comum, a matéria que cada mídia 

e cada modo de engajamento trabalha de diversas e diferentes formas.  

A adaptação buscaria, em linhas gerais, “equivalências” em diferentes 

sistemas de signos para os vários elementos da história: temas, eventos, 

mundo, personagens, motivações, pontos de vista, consequências, 

contextos, símbolos, imagens, e assim por diante.
53

 (Grifos nossos) 

 

Ora, os elementos citados são justamente os que vemos presentes nas nossas 

adaptações da Divina Comédia. Há o tema, que, em linhas gerais, é o da jornada do 

homem extraviado em direção a Deus; os eventos, cenas (ou os “episódios” de que nos 

fala Otto Maria Carpeaux54), que se desenrolam ao longo do caminho; as personagens 

Dante e Virgílio – e toda a figuração do Inferno, Purgatório e Paraíso; enfim, tudo isso 

será objeto de nossa atenção quando nos detivermos na análise das adaptações. 
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Dissemos anteriormente que nos interessa aqui verificar a passagem do modo de 

engajamento contar do poema de Dante para o modo mostrar/contar das adaptações 

para os quadrinhos, que, na verdade, são um modo de engajamento ou discurso misto55: 

eles mostram e contam ao mesmo tempo. Mas, lembremos que há histórias em 

quadrinhos sem texto56 – o que indica a independência das imagens como veículo de 

comunicação ou narração de histórias. Linda Hutcheon explica-nos que, no modo 

contar, “nosso engajamento começa no campo da imaginação, que é simultaneamente 

controlado pelas palavras selecionadas, que conduzem o texto, e liberado dos limites 

impostos pelo auditivo ou visual”57; com a passagem para o modo mostrar, “passamos 

da imaginação para o domínio da percepção direta, com sua mistura tanto de detalhe 

quanto de foco mais amplo.”58 

O contar exige do público um trabalho conceitual; o mostrar solicita s uas 

habilidades decodificadoras perceptivas. No primeiro, imaginamos e 

visualizamos um mundo a partir das marcas pretas nas páginas brancas 

enquanto lemos; no segundo, nossa imaginação é apropriada enquanto 

percebemos, e então damos significado a um mundo de imagens, sons e 
palavras vistas e ouvidas no palco ou na tela.

59
  

 

O mesmo pensa Will Eisner sobre a leitura de quadrinhos: 

[...] é preciso que o leitor exerça suas habilidades interpretativas visuais e 

verbais. [...] A leitura da história em quadrinhos é um ato de percepção 
estética e de esforço intelectual.

60
 (Grifos nossos) 

 

 Se assim é, por que, então, os quadrinhos ainda são tão mal vistos? É possível 

atribuir o preconceito a uma tendência conservadora de hierarquizar as artes – e, por 

uma questão de precedência temporal, a literatura virá sempre antes dos quadrinhos, 

mas tal anterioridade não lhes diminui o valor como linguagem autônoma que usa 

mecanismos próprios para representar os elementos narrativos. Literatura e quadrinhos 
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são coisas distintas que, no entanto, podem dialogar e desempenhar um papel 

fundamental na formação de leitores competentes. Diz-nos Patrícia Kátia da Costa Pina: 

[...] ao casar palavra e imagem, os quadrinhos complexificam o ato da leitura, 

mas o aproximam do leitor contemporâneo, acostumado ao ambiente virtual, 
à visualidade da cultura em nosso século XXI.  

Há uma facilitação da leitura, no que tange à identificação da linguagem dos 

quadrinhos com as competências e habilidades do jovem; por outro lado, há 

um processo de intensificação e amplificação dessas mesmas competências, 

exatamente pelo hibridismo da linguagem quadrinística, pela interação 

verbal/não verbal, o que pode solicitar do leitor uma atenção maior a detalhes 

e a capacidade de ler simultaneamente linguagens diferentes em hibridização. 

A natureza artística dos quadrinhos, essencialmente lúdica, viabiliza, dessa 
forma, uma formação leitora mais complexa, mais criativa.

61
  

 

Ao ler-se a Divina Comédia, cada um imagina seu próprio Inferno, Purgatório e 

Paraíso. Ao ler/ver as adaptações para os quadrinhos, essas representações são dadas 

pelos artistas adaptadores, que se apropriaram e/ou recuperaram a obra adaptada. Pode 

vir daí, pelo menos entre o público conhecedor de determinada obra adaptada, a má 

vontade e o descaso em relação às adaptações. Dificilmente duas pessoas imaginariam 

uma mesma coisa que se lhes fosse narrada. E é justamente essa variação do mesmo, no 

caso, as duas adaptações para os quadrinhos, que revitalizam obras tão antigas como a 

Divina Comédia. Como afirma Patrícia Kátia da Costa Pina: “A literatura em 

quadrinhos recicla o cânone.”62 

Sobre as intenções do adaptador, vimos na introdução que o Programa Nacional 

Biblioteca na Escola (PNBE) tem sido um fator estimulante para a produção de 

adaptações de obras literárias para os quadrinhos. Além disso, Linda Hutcheon também 

diz algo que apoia a tendência nacional: “Um dos maiores mercados para essas obras [as 

adaptações] inclui os estudantes de literatura e seus professores [...]; há hoje uma 

indústria educacional secundária dedicada a ajudar alunos e professores a „retirar o 

máximo‟ das adaptações.”63 Sendo assim, podemos dizer, pelo menos em relação à 

adaptação de Piero Bagnariol, que ela tem intenção pedagógica, pois se trata de uma 

obra produzida no Brasil (apesar de seu autor ser um italiano radicado aqui e apesar de a 

tendência parecer ser mundial), pela editora Peirópolis, que, como declara em sua 

página na internet 
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Preocupa-se também em contribuir para formar leitores e diminuir as 

distâncias entre a alta literatura e os jovens, criando para isso coleções como 
a de Clássicos em Quadrinhos.

64
 

 

 A adaptação de Piero faz parte da coleção Clássicos em Quadrinhos65, sobre a 

qual a editora da Peirópolis, Renata Farhat Borges, diz: 

[...] essa empreitada em que tantos se aventuraram juntos é conduzida por 

alguns princípios norteadores surgidos da experiência editorial. O primeiro 

deles é o de que os artistas que se aventuram nas traduções  para quadrinhos 

são leitores apaixonados pela obra clássica escolhida para adaptar, ou 

recriar, ou traduzir, ou tudo isso junto. A ideia da coleção é apresentar 

ao público uma leitura possível da obra, e não, logicamente, a única – 

mas ela deve ser a leitura de um leitor sagaz. O segundo critério é que se 

mantenham nos quadrinhos, em seus balões ou recordatórios, apenas textos 

originários da obra literária matriz – daí a escolha de traduções consagradas 

em língua portuguesa de obras em outros idiomas, o terceiro princípio da 

coleção. [...] Os quadrinhos ganham novo público, dentro e fora da sala de 

aula, e passam a ser reconhecidos não apenas pela sua função comunicadora 

e sua capacidade de oferecer apoio pedagógico para a leitura e a escrita, para 

as artes e para a história. Passam a ser revalorizados por sua poética que 

integra imagem e texto em quadros sequenciais separados por um corte 

gráfico, chamado “calhau”, lugar próprio da linguagem dos quadrinhos onde 

reside toda a magia do tempo e a imaginação do leitor.
66

 (Grifos nossos) 
 

 Vemos que, nesse caso, é declarado o compromisso com questões de ordem 

educacional, embora não seja desconsiderada a íntima relação do adaptador com a obra 

adaptada e a criatividade de seu método adaptativo (lembremo-nos de que Piero é 

italiano e seu pai, Giuseppe, que o ajudou com o roteiro e a seleção dos trechos, é um 

conhecedor apaixonado da Divina Comédia). 

Aproveitamos para mencionar que as adaptações também são consideradas 

traduções por alguns teóricos (ver grifos na citação anterior). A tradução intersemiótica, 

como é conhecida, foi definida por Roman Jakobson como a “[...] interpretação dos 

signos verbais por meio de sistemas de signos não verbais.”67 O conceito foi 
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desenvolvido por Julio Plaza68 e pelos estudos intermidiáticos, que chamam o processo 

de “transposição”.69  

Tereza Virgínia Ribeiro Barbosa (especialista da UFMG) e Andreia Guerini 

(UFSC) organizaram um livro70 no qual propõem uma metodologia de trabalho 

inovadora e sofisticada. As autoras, para realizarem o trabalho de tradução (é o termo 

escolhido por elas) de uma obra clássica para os quadrinhos, fazem um levantamento 

das figuras retóricas utilizadas pelo autor do texto-fonte e as transformam, com a ajuda 

de um artista gráfico, em imagens. Duas obras surgiram a partir desse método de 

produção: A Ilíada71 e a Odisseia, de Homero72. No entanto, ele não é aplicável ao 

nosso objetivo específico porque o próprio Piero Bagnariol, artista gráfico responsável 

pelas duas traduções citadas e também por uma das adaptações que analisaremos aqui, 

disse, naquele mesmo livro citado no início, a respeito da Divina Comédia em 

Quadrinhos: 

Para acompanhar a mudança de estilo que ocorre em Dante na Comédia 

(grotesco no Inferno, elegíaco no Purgatório e sublime no Paraíso), em A 

Divina Comédia em quadrinhos, as principais referências foram imagéticas. 

Trata-se portanto de outra abordagem de apropriação do texto clássico. 

Não chamaríamos de tradução, mas de recriação a partir de referências 
iconográficas .

73
  

 

Contudo, cremos tratar-se de formas diferentes para se designar uma mesma 

operação – a adaptação – e assim a ela nos referiremos nos limites deste trabalho. A 

variedade terminológica só atesta a presença e fecundidade do fenômeno. A esse 

respeito diz-nos Linda Hutcheon: 

Em vários casos, por envolver diferentes mídias, as adaptações são 

recodificações, ou seja, traduções em forma de transposições 

intersemióticas de um sistema de signos (palavras, por exemplo) para outro 

(imagens, por exemplo). Isso é tradução, mas num sentido bem específico: 

como transmutação ou transcodificação, ou seja, como necessariamente 
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uma recodificação num novo conjunto de convenções e signos.
74

 (Grifo 

nosso) 

 

 

FIGURA 13 – Tradução por imagens de um quiasmo: Zeus, deitado no Olimpo, pensa nos troianos 

matando os gregos enquanto observa Agamêmnon, que dorme no acampamento e sonha com gregos 
matando troianos.

75
 

 

Retomemos a questão das “intenções”. Seymour Chwast, por sua vez, é um 

renomado designer gráfico, ilustrador e tipógrafo norte-americano, vencedor de vários 

prêmios na sua área de atuação, nascido em 1931, em Nova Iorque, e em plena atividade 

atualmente, aos 86 anos. Sua adaptação da Divina Comédia foi lançada nos Estados 

Unidos em 2010 pela editora Bloomsbury USA, que se apresenta na internet como uma 

“editora de livros adultos e infantis de interesse geral.”76 Ele adaptou também para os 

quadrinhos obras como Os Contos de Canterbury, de Geoffrey Chaucer, a Odisseia, de 

Homero, e Um Ianque na Corte do Rei Artur, de Mark Twain77, para a mesma editora, 

sempre com bastante liberdade. A julgar por uma entrevista concedida ao site norte-

americano de cultura pop The Morton Report, a intenção de Chwast parece ser de 

caráter mais pessoal:  

TMR: Eu tenho de perguntar por que você está fazendo quadrinhos, e por 

que agora, a esta altura de sua carreira? Trata-se de algo que você queria 
realmente purgar do seu organismo? 

SC: Oh, sim, é uma área com a qual eu estive envolvido. A mídia é meio 

nova, já está aí há algum tempo, e eu realmente gosto de arte narrativa. Eu 
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não tive a chance de fazer muita [arte narrativa] no passado, então, assim 

está bom, e estou me divertindo bastante com o trabalho. É muito diferente 

de se fazer ilustrações para uma revista, em que é preciso reportar-se a um 
trecho específico de texto e interpretá-lo como um desenho. De certo modo, 

tenho muito mais liberdade com o formato dos quadrinhos .
78

 (Grifos 

nossos) 

 

Em outra entrevista para o mesmo site quando do lançamento dos Contos de 

Canterbury, Chwast, perguntado sobre a razão de se adaptar essa obra em particular e se 

há nela algo que dialogue com o público de hoje, dá-nos outras pistas sobre os seus 

motivos: 

Para mim, trata-se da incongruência de algo que é conhecido como clássico 

feito em um estilo firmemente quadrinístico simplesmente porque você não 

pensa normalmente nessas duas coisas juntas. Mas também, para mim, a 

Divina Comédia , os Contos de Canterbury – a Divina Comédia foi meu 

primeiro livro – e a Odisseia, que será minha terceira adaptação, são obras 

que, no tempo do colégio, eu achava importante serem lidas, mas eu nunca as 

li. Então, eis uma chance para eu colocar as coisas em dia. [Gargalhada] E eu 

os achei fascinantes, os três livros, entrar neles e perceber que grandes 

trabalhos eles são.
79

 

  

Seja como for, a obra foi lançada no Brasil no ano seguinte (2011) pelo selo 

Quadrinhos na Cia, da editora Companhia das Letras, em cujo catálogo constam mais de 

cem títulos, entre adaptações e obras autorais nacionais e internacionais. Ora, se uma 

editora do porte da Companhia das Letras lança um selo especializado em quadrinhos é 

porque, definitivamente, há mercado para tais produções e profissionais interessados em 

realizá-las. Outras editoras fizeram o mesmo, como, por exemplo, a Ática, que edita, 

além de livros didáticos e paradidáticos, a coleção Clássicos Brasileiros em HQ; a 

Escala Educacional, que tem duas coleções, uma de clássicos brasileiros e outra de 

clássicos mundiais; e a Agir, com a coleção Grandes Clássicos em Graphic Novel – para 

ficarmos apenas com três.  

 E o que leva alguém a consumir uma adaptação? – Linda Hutcheon também 

questiona: 

Se as adaptações são, por definição, criações tão inferiores e secundárias, por 

que estão assim presentes em nossa cultura e, de fato, em número cada vez 

maior? Por que, de acordo com as estatísticas de 1992, 85% de todos os 
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vencedores da categoria de melhor filme no Oscar são adaptações? Por que as 

adaptações totalizam 95% de todas as minisséries e 70% dos filmes feitos 

para a TV que ganham Emmy Awards? Parte da resposta certamente tem a 

ver com surgimento de novas mídias e canais de difusão em massa 

(GROENSTEEN, 1998, p. 9). Isso, sem dúvida, alimentou uma demanda 

enorme por diferentes tipos de histórias. Apesar disso, deve haver algo 
particularmente atraente nas adaptações como adaptações.

80
 

  

A autora argumenta que parte do prazer causado pelas adaptações “advém 

simplesmente da repetição com variação, do conforto do ritual combinado à atração da 

surpresa.”81 Ela prossegue: 

O reconhecimento e a lembrança são parte do prazer (e do risco) de 

experimentar uma adaptação; o mesmo vale para a mudança. A persistência 

temática e narrativa junta-se à variação material (ROPARS-

WUILLEUMIER, 1998, p. 131), e assim as adaptações nunca são 

simplesmente reproduções destituídas da aura benjaminiana; pelo contrário, 
elas carregam essa aura consigo.

82
 

 

 Aparte essa questão de ordem subjetiva, a adaptação também exerce, como 

vimos dizendo, um enorme apelo financeiro. Isso porque adaptar um texto cujo 

reconhecimento seja inquestionável e já estabelecido, garante, de certo modo, tanto aos 

adaptadores (e, no nosso caso, às editoras), alguma margem de segurança de sucesso de 

público, pois são produtos já testados e aprovados. Sem contar que, quando se adapta 

uma obra de literatura que já tenha caído em domínio público, não haverá problemas de 

negociação de direitos autorais. O mesmo acontece, principalmente, no cinema. Mas, 

não se trata apenas de evitar riscos. Como diz Hutcheon, “é preciso fazer dinheiro.”83 

Um best-seller pode atingir um milhão de leitores; uma peça da Broadway 

bem-sucedida será vista por um público de um a oito milhões de pessoas; 

uma adaptação televisiva ou um filme, contudo, terá um público de muitos 

milhões a mais (SEGER, 1992, p. 5).
84

 

 

 E quantas pessoas podem ter acesso às adaptações em quadrinhos no Brasil?  

Em entrevista concedida ao jornal Estadão em 2014, Renata Farhat, da editora 

Peirópolis, já citada aqui, conta que três livros da coleção Clássicos em Quadrinhos (que 

soma 16 títulos) já foram selecionados pelo PNBE85, Dom Quixote em Quadrinhos, de 
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Caco Galhardo, Os Lusíadas em Quadrinhos, de Fido Nesti, e Frankenstein em 

Quadrinhos, de Taisa Borges, e que foram vendidas para o governo, em média, tiragens 

de 20 a 30 mil exemplares.86 Nobu Chinen, Waldomiro Vergueiro e Paulo Ramos 

informam que, segundo levantamento feito com editores e autores, as tiragens 

compradas pelo governo variam entre 15 mil e 48 mil exemplares.87 Esses números são 

bastante expressivos para o mercado editorial brasileiro, no qual tiragens normais para 

venda no varejo dificilmente ultrapassam os três mil exemplares. E note-se que o 

público das escolas (de milhões de estudantes) é muito superior em número em relação 

à quantidade de exemplares adquiridos – isto é, mais de um aluno terá contato com um 

único volume.  

Parece, pois, que o que rege a produção das adaptações de obras da literatura 

para os quadrinhos é a lógica do consumo. Natural e nada surpreendente. Vivemos 

numa sociedade capitalista e, portanto, o capital vem em primeiro lugar. Entretanto, isso 

não torna as adaptações produtos destituídos de valor artístico. Elas mantêm vivas obras 

que, não fosse a renovação provocada pela movimentação entre mídias, permaneceriam 

fechadas e inacessíveis ao grande público externo à Academia. 

 

 

* 
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Capítulo 2 

O que são histórias em quadrinhos? 

 

Como dissemos anteriormente, falar sobre histórias em quadrinhos, de certa 

forma, é como falar sobre adaptações, no que concerne ao fato de ambas serem alvos de 

preconceitos e, ao mesmo tempo, de interesse por parte do público. As histórias em 

quadrinhos, por algum motivo de difícil compreensão, são condenadas justamente por 

aquilo que elas não são: uma linguagem simples, infantil e limitada, sem potencial 

artístico ou pedagógico. Prova disso é sua utilização maciça (principalmente as charges) 

nas propostas de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que atestam seu 

valor como elemento que instiga o pensamento crítico e a análise de componentes não 

verbais. Certamente, o fato de desde sempre terem sido associadas às crianças e jovens 

teve também sua parcela de culpa pelo modo como elas são encaradas por alguns – o 

que não se justifica mais, já que há atualmente leitores de histórias em quadrinhos, 

adaptações ou não, de todas as idades. 

Nossa experiência como pesquisadores de histórias em quadrinhos já nos 

colocou diante de pessoas que sorriram incrédulas ao ouvir a proposta deste trabalho. 

Isso sempre nos despertou um questionamento: por que a literatura e os quadrinhos (que 

nada mais são que modos diversos de se contar histórias – cada qual, naturalmente, com 

suas potencialidades e limitações) são tratados de formas tão diferentes? A literatura 

parece despertar um terror sagrado que, invariavelmente, assusta potenciais leitores; e, 

mesmo que não se leia literatura, ela é sempre tida em mais alta conta do que os 

quadrinhos (e outras artes narrativas). É quase certo que isso se deva ao peso adquirido 

por uma obra literária quando ela entra para o que se conhece como “cânone” – no caso 

da Divina Comédia, o ocidental. Entre as 15 definições de “clássico” formuladas por 

Italo Calvino, uma delas nos interessa particularmente por tratar da escola e de uma de 

suas funções, pois o Programa Nacional Biblioteca na Escola (PNBE) parece tratar-se 

precisamente disto: 

9. Os clássicos são livros que, quanto mais pensamos conhecer por ouvir 

dizer, quando são lidos de fato mais se revelam novos, inesperados, inéditos . 

Naturalmente isso só ocorre quando um clássico “funciona” como tal, isto é, 

estabelece uma relação pessoal com quem o lê. Se a centelha não se dá, nada 

feito: os clássicos não são lidos por dever ou por respeito mas só por amor. 

Exceto na escola: a escola deve fazer com que você conheça bem ou mal 

um certo número de clássicos dentre os quais (ou em relação aos quais) 
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você poderá depois reconhecer os “seus” clássicos. A escola é obrigada a 

dar-lhe instrumentos para efetuar uma opção: mas as escolhas que contam 
são aquelas que ocorrem fora e depois de cada escola.

88
 (grifos nossos) 

 

Assim, podemos pensar que uma adaptação para os quadrinhos de um clássico 

da literatura busca justamente acender nos jovens leitores aquela “centelha” de que nos 

fala Calvino. E, como já vimos, essa é proposta do PNBE. Se o sujeito escolherá ler 

aquele clássico que lhe é apresentado em forma de quadrinhos dependerá dele mesmo. 

O fato é que os quadrinhos não foram encarados como arte – no sentido sacralizado do 

termo – senão muito recentemente em comparação com a literatura imemorial. Talvez o 

ponto mais alto alcançado pelos quadrinhos tenha sido durante o período da Pop Art, 

quando artistas como Andy Warhol e Roy Lichtenstein os incorporaram em suas obras. 

Entretanto, reiteramos que tal concepção (a de que os quadrinhos não sejam arte) não 

tem mais lugar na sociedade contemporânea, em que edições de adaptações de clássicos 

da literatura para os quadrinhos são alçadas à condição de objetos de desejo produzidos, 

algumas vezes, por superastros do mundo dos quadrinhos, e vendidas a preços 

proibitivos, ao mesmo tempo em que leis fomentam a produção e consumo desses 

produtos. 

 

FIGURA 14 – Drowning Girl (1963), por Roy Lichtenstein. 

 

Atualmente, as revistas em quadrinhos (como as conhecemos) ainda existem e 

continuam a ser vendidas em bancas de jornal; mas, interessam-nos aqui os álbuns 

adaptados da literatura, em formato livro, com capa dura ou não, que são vendidos em 

livrarias. O papel utilizado em edições mais cuidadas é de altíssima qualidade (de lisos e 
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brilhantes a rugosos e foscos), os recursos de editoração e acabamento são capazes de 

dar forma a obras extremamente criativas e atraentes, que fujam do lugar-comum 

editorial, dirigidas a um público mais exigente – o que fatalmente aumenta-lhes o preço 

(como é o caso da edição de Grande Sertão: Veredas apresentado na Introdução). Na 

tentativa de se lhes conferir um caráter distinto, o mercado produtor começou a chamar 

os álbuns de histórias em quadrinhos de graphic novels (ou “romances gráficos”), o que, 

na verdade, não passa de um outro nome para um mesmo produto, como ficou dito no 

capítulo anterior.89 Os artistas exploram as mais variadas técnicas de execução de 

desenho e pintura, que vão como, por exemplo, do traço simples e preto e branco da 

adaptação de Seymour Chwast, às coloridas aquarelas de Piero Bagnariol.  

 

 

FIGURA 15 – Dante inicia a subida da montanha do Purgatório, por Piero Bagnariol.
90
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FIGURA 16 – Para se chegar ao Inferno propriamente dito é necessário que Caronte, o barqueiro 

infernal, atravesse o Rio Aqueronte com as almas em seu barco.
91

 

 

Vários países reclamam a invenção das histórias em quadrinhos. No entanto, 

dentro dos limites deste trabalho, basta que se saiba que é consenso que foi o alemão 

Rodolphe Töpffer (1799-1846) quem, em 1820, com suas histoires en estampes 

(histórias em estampas), primeiro desenvolveu aquela nova forma de se contar histórias. 

Foi também seu primeiro teórico, com o Essai de physiognomonie (Ensaio sobre a 

fisionomia).92 
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FIGURA 17 – Prancha de abertura da Histoire de M. Vieux Bois (História do Sr. Vieux Bois), 

publicada por Töpffer em 1837. Note-se que o balão, verdadeiro emblema das histórias em quadrinhos 

modernas, ainda não existia.
93

  

 

Como se pode ver, o trabalho acima difere relativamente pouco daquilo que 

entendemos por uma história em quadrinhos hoje. Com exceção do balão, que ainda não 

existia – o conteúdo textual (a fala) que nele caberia aparece em legendas acima das 

personagens que as enunciam –, trata-se fundamentalmente de imagens em sequência 

separadas por um traço vertical – o “básico” das histórias em quadrinhos já está ali: 

imagens em sequência que mantêm uma relação de “solidariedade icônica”.  

Se quisermos propor a base para uma definição razoável para a totalidade das 

manifestações históricas do meio, e mesmo para todas as outras produções 

não realizadas até agora, mas concebíveis teoricamente, faz-se necessário 

reconhecer como único fundamento ontológico dos quadrinhos a conexão de 
uma pluralidade de imagens solidárias.

94
 (Grifos nossos) 

 

As definições de histórias em quadrinhos variam muito de autor para autor, mas 

todos são unânimes quanto à importância da sequencialidade das imagens no projeto 

narrativo. Will Eisner e Scott McCloud, grandes gurus dos quadrinhos norte-
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americanos, além de produzi-los, teorizaram sobre eles, mas suas investigações, embora 

profícuas e esclarecedoras em certos pontos, não atingiram o nível de detalhamento e 

profundidade do franco-belga Thierry Groensteen, que elaborou um “sistema dos 

quadrinhos” para dar conta de suas ideias. No Brasil também há relevantes estudos 

realizados por Paulo Ramos95, Waldomiro Vergueiro96, Moacy Cirne97 e Antonio Luiz 

Cagnin98.  

Will Eisner chama os quadrinhos de “arte sequencial” e a define “como veículo 

de expressão criativa, uma disciplina distinta, uma forma artística e literária que lida 

com a disposição de figuras ou imagens e palavras para narrar uma história ou 

dramatizar uma ideia.”99 Para Scott McCloud, por sua vez, as histórias em quadrinhos 

são “imagens pictóricas justapostas em sequência deliberada destinadas a transmitir 

informações e/ou a produzir uma resposta no espectador.”100 Já Thierry Groensteen, 

numa abordagem que ele chama de “neossemiótica”101, que buscaria uma “poética” dos 

quadrinhos, define-os como “linguagem [...]; um conjunto de mecanismos produtores de 

sentido.”102 Ele diz: 

[...] as histórias em quadrinhos baseiam-se num conjunto articulado de 

mecanismos que se envolvem na representação e na linguagem e esses 

mecanismos, por sua vez, governam parâmetros diversos nos quais a 

interação dinâmica assume formas muito variadas de uma HQ para outra. 

Seja qual for seu êxito em termos artísticos, precisamos reconhecer que uma 
história em quadrinhos: 

a / é necessariamente (por sua própria constituição) uma elaboração 

sofisticada; 

b / realiza apenas certas potencialidades do meio, às custas de outras que são 
minoritárias ou deixadas de fora.

103
  

 

Concordamos com este último em que os quadrinhos sejam uma linguagem, um 

“espécime narrativo de dominante visual”104, mas não concordamos com Eisner ao 

considerar quadrinhos literatura, pois, como diz Groensteen, “[...] não podemos 
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confundir gênero narrativo e literatura, expostos como estamos a uma variedade de 

mídias que utilizam estruturas narrativas em maior ou menor grau.”105 (Grifos nossos) 

A esse respeito, diz Paulo Ramos: 

Quadrinhos são quadrinhos. E, como tais, gozam de uma linguagem 

autônoma, que usa mecanismos próprios para representar os elementos 

narrativos. Há muitos pontos em comum com a literatura, evidentemente. 

Assim como há com o cinema, o teatro e tantas outras linguagens.
106

 

 

Groesnteen parte do princípio de que, nos quadrinhos, o visual e o verbal não 

são termos igualitários porque ele não considera a escrita o “veículo privilegiado da 

narração em geral.”107 Para ele, “o predomínio da imagem no cerne do sistema deve-se 

ao fato de a maior parte da produção de sentido ocorrer através dela.”108 Há quadrinhos 

“mudos” e isso basta para corroborar a ideia de Groensteen.  

As imagens sem palavras, embora aparentemente representem uma forma 

mais primitiva de narrativa gráfica, na verdade exigem certa sofisticação por 

parte do leitor (ou espectador). A experiência comum e um histórico de 

observação são necessários para interpretar os sentimentos mais profundos do 

autor.
109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 18 – Exemplo de quadrinhos “mudos” do cartunista norueguês Jason .
110
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Ora, se os quadrinhos são compostos de imagens solidárias em sequência, isso 

implica que essas imagens mantenham algum tipo de relação que lhes confira coesão e 

coerência, por assim dizer. Groensteen dá ao conjunto dessas relações o nome genérico 

de “artrologia” (do grego arthron: articulação). 

Vincular os quadros dos quadrinhos consiste necessariamente em vincular 

espaços, operar em um espaço compartilhado. São estes os princípios 

fundamentais da distribuição espacial que serão examinados pela primeira 

vez sob a rubrica de espaçotopia, termo criado por reunir, mesmo mantendo 
separados, os conceitos de espaço e localização.

111
 (Grifo nosso) 

 

 Groensteen postula que o quadrinista inicia o seu trabalho a partir de uma 

“forma mental”, que é o próprio “dispositivo espaçotópico”, isto é, um complexo de 

unidades, parâmetros e funções (grosso modo, o espaço material ocupado pela história, 

a página com os quadrinhos). O agenciamento desse espaço compartimentado (o 

multirrequadro, ou seja, a totalidade dos quadros de uma história ou de uma prancha112) 

depende da espaçotopia, que, por sua vez, é uma parte da artrologia (articulação 

semântica dos conteúdos). As relações elementares entre os quadros, de tipo linear, são 

agrupadas sob o título de “artrologia restrita” e são regidas pela operação de 

decupagem, que implementa sintagmas sequenciais geralmente subordinados aos fins 

narrativos. As relações translineares ou distanciadas pertencem à “artrologia geral” e 

compõem as modalidades do entrelaçamento. 

 Com aquela forma em mente, procede-se à elaboração do roteiro, que pode ou 

não ser feita pelo próprio quadrinista. No caso da adaptação de Piero Bagnariol, que 

analisaremos mais tarde, o roteiro foi escrito pelo pai dele, Giuseppe Bagnariol, um 

grande conhecedor da Divina Comédia. O roteiro trabalha justamente com a operação 

de decupagem (da qual também falaremos mais adiante), que o divide em cenas e 

sequências, e articula materiais icônicos e linguísticos. 

Um roteiro de HQ [...] não se constrói de forma puramente abstrata e 

especulativa. A HQ só pode desenvolver-se em diálogo com uma ideia prévia 

do meio, da sua natureza, das suas competências e prescrições. Consiste em 

inventar um roteiro que possa ganhar corpo nesse meio (ou adaptar-se 

uma narrativa pré-existente a suas funções), se possível para melhor 
aproveitá-lo.

113
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A articulação dos quadros depende também do layout, que é outro processo da 

artrologia. Ele distribui a cadeia narrativa pelo espaço, ajustando, assim, uma matéria já 

sequencial ao dispositivo espaçotópico e atribuindo a cada unidade em situação 

narrativa sua forma, sua superfície e sua posição. “O protocolo de leitura necessário 

para uma prancha é sempre, garantidamente, o resultado de uma ação conjugada da 

decupagem e do layout, o produto de ao menos duas determinações.”114 (Grifos nossos) 

O layout, por sua vez, é precedido pelo processo de quadriculação, que consiste 

em dividir o espaço no qual se planeja investir em um certo número de unidades ou de 

compartimentos. É o momento em que o artista toma posse do espaço paginal (chamado 

prancha ou hiper-requadro). Tal operação pode ficar apenas no plano mental ou pode 

ser convertida em esboço, na grade que acolherá “a emergência do desenho”.115 

A quadriculação, portanto, define a primeira configuração do multirrequadro, 

muitas vezes de forma ainda grosseira. Essa configuração provisória fornece 

ao autor um quadro de trabalho, uma matriz. O layout será a versão revisada 

e corrigida da quadriculação, ou seja, a versão informada pelos conteúdos 

exatos e pelas duas outras operações constitutivas da artrologia, a decupagem 
e (caso surja) o entrelaçamento.

116
 

 

 Vista do alto, a página contém o hiper-requadro, que é o espaço ocupado pelos 

quadrinhos propriamente ditos, com ou sem margens laterais e superiores e exteriores, e 

o labirinto de estreitos interstícios em branco (ou qualquer outra cor) que separam os 

quadros. A margem, pode-se dizer, é a parte não coberta do suporte. Sobre a 

importância dos interstícios que separam os quadros, Fabiano Azevedo Barroso explica: 

Destarte, as HQs levam à frente um estratagema literário que, segundo Cirne, 

acaba por produzir “uma narrativa gráfico-visual, impulsionada por cortes 

que agenciam imagens rabiscadas, pintadas ou desenhadas. O lugar 

significante do corte – que chamaremos de corte gráfico – será sempre o local 

de um corte espácio-temporal, a ser preenchido pelo imaginário do leitor.”
117

 

É nesse corte, tão próprio dos quadrinhos, chamado por Moacy Cirne de 

“corte gráfico”, mas que já foi denominado, por professores e teóricos da 

HQ, de “sarjeta”
118

, “entrequadro” ou “entorno”
119

, que reside boa parte da 

participação do leitor, criando e definindo tudo aquilo que se passa (e como 

se passa), ou o que pode passar, entre um quadro e outro, dimensionando o 

tempo e o ritmo à sua maneira. O corte gráfico – como a interpellatio 

(interrupção/interpelação) na literatura – incentiva, interpela, acalma, fustiga 

ou, simplesmente, influencia o receptor. [...] Assim, também nas HQs o 
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espaço entre um quadro e outro incita o leitor a criar momentos da história 

que não estão desenhados, mas estão implícitos, “escondidos” entre dois 
quadrinhos.

120
 

 

 Groensteen escolhe o quadro como “unidade basilar do sistema dos 

quadrinhos”121, já que seu interesse recai sobre a forma de ocupação própria das 

histórias em quadrinhos e constata que é o quadro quem manda na imagem. Partindo, 

portanto, do quadro, ele busca “analisar separadamente seus diferentes níveis de 

interação, estando em primeiro lugar o nível espacial e, em seguida, o nível da 

expressão do discurso ou da narrativa”.122 Como diz Eisner: 

Essencialmente, a criação do quadrinho começa com a seleção dos elementos 

necessários à narração, a escolha da perspectiva a partir da qual se permitirá 

que o leitor os veja e a definição da porção de cada símbolo ou elemento a ser 

incluído. Assim, a execução de cada quadrinho implica o desenho, a 

composição, além do seu alcance narrativo. Boa parte disso se faz com a 

emoção ou intuição incorporadas no “estilo” do artista. A compreensão da 

capacidade de leitura visual do leitor, porém, é uma questão intelectual.
123

 

 

 Para esclarecer a forma de distribuição e ocupação dos espaços pelos quadros, 

Groensteen estabelece três parâmetros espaçotópicos. Os dois primeiros são 

geométricos: a forma (quadrado, retangular, redondo, trapezoidal etc.) e sua área 

(medida em centímetros quadrados) – estes definem o quadro como espaço. A 

preponderância do formato retangular se explica pelo fato de que ele é historicamente 

canônico, homotético em relação à página e o mais compatível com o multirrequadro. 

“O requadro é ao mesmo tempo traço e medida de espaço habitado pela imagem.”124 O 

terceiro parâmetro é a posição do quadro (sua localização na página ou na totalidade da 

obra). 

O quadro é uma porção da página e, no hiper-requadro, ocupa uma posição 

exata. Conforme essa posição (central, lateral, no canto) e a configuração 

geral do layout, o quadro estabelece diversas relações de vizinhança com os 

outros quadros.  

As coordenadas espaciais do quadro dentro da página definem sua posição. A 

posição de um quadro determina seu protocolo de leitura. [...] As 

coordenadas de posicionamento do quadro não dependem somente da 

fragmentação do espaço; elas também são determinadas por uma divisão do 
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tempo. [...] Se o layout define os parâmetros espaçotópicos (seja sua 

forma, sua área e seu lugar), cabe [...] à decupagem atribuir-lhe suas 
coordenadas temporais .

125
 

  

Voltaremos a falar sobre a decupagem mais avante. 

Groensteen elenca seis funções principais do requadro (ou quadro), que exercem 

algum efeito sobre todos os elementos que o quadro contém e, principalmente, sobre os 

processos perceptivos e cognitivos do leitor. Essas funções tornam o requadro um apoio 

à leitura. Grande parte dos requadros também abre um amplo leque de possibilidades 

formais, de maneira que a forma como eles são utilizados faz parte da retórica particular 

a cada autor. 

A cada quadro corresponde uma situação no fluxo da história. Essa situação 

depende daquilo que poderíamos chamar de cronotopia (ou segmentação 

temporal); corresponde também a um local dentro da organização estrutural 
do discurso sequencial.

126
  

 

 Vejamos cada função. 

1) Função de fechamento: Encerra (fecha) o quadro e lhe confere uma forma; 

2) Função de separação: Separa o quadro de seu perímetro; 

3) Função de ritmo: Avança a narrativa e, simultaneamente, a contém; 

4) Função de estrutura: Informa e determina a composição da imagem; 

5) Função de expressão: Acompanha ou contradiz o conteúdo, indica seu estatuto 

por um traçado particular; 

6) Função de leitura: Índice de algo a ser lido, convida a parar e perscrutar. 

Ora, assim separados sequencialmente, os quadros formam tiras que, empilhadas 

na página, formam o hiper-requadro (ou prancha). Esse empilhamento de tiras é uma 

consequência da prevalência do códice. A tira é uma unidade intermediária à qual se 

pode conferir uma pertinência estética ou narrativa. A história é, na verdade, uma 

espécie de fita ou rolo com um quadro ao lado do outro que, para efeito de “encaixe” no 

suporte que o abriga, é cortado em tiras – o que é uma função da decupagem.127  
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[...] é preciso conceber a escrita de uma história em quadrinhos como a 

adaptação de um projeto narrativo segundo os recursos e exigências 

particulares do meio. A decupagem é o primeiro agente desse processo. Ela 

toma um material narrativo preexistente (escrito ou não, mais ou menos vago 

ou já bem estruturado), e transforma essa fábula ou discussão em uma 

sucessão de unidades discretas, os quadros, aos quais frequentemente 

acrescentam-se enunciados verbais, e que são os elos de uma cadeia 

narrativa. 

 

 Cremos que o momento da elaboração do roteiro (decupagem) é aquele em que 

se dá o primeiro contato entre a literatura e os quadrinhos, o embarque da literatura no 

veículo dos quadrinhos – uma espécie de primeira instância adaptativa. A história é 

adaptada, inicialmente, para o formato roteiro, que dará origem a outra adaptação, no 

caso, para os desenhos. Syd Field, ao tratar do roteiro cinematográfico, define-o da 

seguinte maneira:  

O roteiro é uma história contada em imagens, diálogos e descrições, 

localizada no contexto da estrutura dramática. [...] O roteiro é como um 

substantivo – é sobre uma pessoa, ou pessoas, num lugar, ou lugares, 

vivendo a sua “coisa”. Todos os roteiros cumprem essa premissa básica: a 

pessoa é o personagem e viver sua coisa é a ação.
128

 (Grifos nossos) 

 

É revelador que Field utilize a expressão “história contada em imagens” porque 

essa é uma definição, digamos, básica de histórias em quadrinhos; coincidência ou não, 

o fato é que muitos cineastas, antes de filmar, desenham suas histórias nos chamados 

storyboards, nos quais é desenhado, descrito e detalhado o que acontecerá em cada 

cena, incluindo a ação das personagens, os diálogos e detalhes de composição de cena. 

É como se o filme, antes de tornar-se filme, fosse história em quadrinhos.  

A decupagem distribui informação: atribui a esta um modo de enunciação 

(icônico ou linguístico), que é destilado no tempo quando se organiza sua 

cooperação diacrônica ou suas determinações recíprocas. Por fim ela dirige a 

composição de cena, ou seja, a utilização coordenada de todos os parâmetros 

de enunciação icônica, na medida em que participa da narração e condiciona 

a percepção e interpretação da parte do leitor.129  
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Vejamos um exemplo de storyboard de uma das mais clássicas cenas do cinema, 

a do assassinato no banheiro em Psicose (1961), de Alfred Hitchcock, seguida de 

algumas imagens da referida cena retiradas do filme. 

 

 

FIGURA 19 – Storyboard de cena do filme Psicose, de Alfred Hitchcock, desenhado pelo artista Saul 

Bass.
130
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FIGURA 20 – Resultado final da cena filmada a partir do storyboard. 

 

Visto isso, temos na Divina Comédia todos os elementos citados por Field, 

sendo ela, pois, perfeitamente “roteirizável” e “ilustrável”: há pessoas (Dante, Virgílio, 

Beatriz, almas e seres infernais e celestes), lugares (Inferno, Purgatório e Paraíso) e 

“coisa” (a viagem de Dante através do Inferno, do Purgatório e do Paraíso). O tema131 

básico da epopeia de Dante é o da viagem ao além, sobre a qual nos fala Piero 

Bagnariol: 

O tema da viagem no além aparece em diferentes culturas e períodos 

históricos: na epopeia assíria de Gilgamesh, no livro dos mortos egípcio, nas 

histórias de Orfeu, Hércules, Ulisses e Eneias. No contexto religioso 

monoteísta o tema está presente na viagem noturna do profeta Maomé e no 
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episódio da descida de Cristo ao inferno, retratada, entre outros textos, no 

evangelho apócrifo de Nicodemos. Todas essas narrativas compartilham pelo 

menos alguns elementos recorrentes, como a travessia de um rio, a presença 

de um barqueiro com a função de psicopompos ou condutor da alma dos 

mortos, a presença de seres antropomórficos, de um guia etc. Essas 

afinidades parecem apontar para questões que extrapolam a mera influência 

recíproca que uma narrativa pode ter tido sobre a outra. Por suas 

características, esta jornada remete ao percurso do herói [...]. / [...] Se 

considerarmos que o destino do protagonista dessas histórias – e, portanto, 

também o do leitor/espectador – é sair de uma condição primária e enfrentar, 

de forma mais ou menos literal, o inferno e a morte para retornar à condição 

inicial transformado, podemos identificar esse percurso em praticamente 

„qualquer roteiro de Hollywood‟. Nesse sentido, a jornada no além pode ser 

considerada o derradeiro protótipo de todas as histórias .
132

 (Grifos 
nossos) 

 

E é precisamente dessa história que o roteirista-adaptador deve extrair tudo o 

que lhe possa ser útil do ponto de vista dos quadrinhos. O roteiro contém informações 

valiosas para o desenhista: conteúdo do quadro, personagens presentes, diálogos, 

cenário (diegese), angulação de tomadas (como num filme), definição de planos, ação 

(se houver), cores (ou ausência delas), recordatórios (quadros com informação verbal do 

tipo: “no dia seguinte...”, “horas depois...” etc.), enfim, ele é, perdoe-se o truísmo, o 

guia do desenhista. 

Thierry Groensteen descreve assim o roteiro/decupagem: 

O documento escrito que é destinado ao desenhista, no qual o roteirista 

tradicionalmente estabelece a decupagem (Goscinny ou Charlier, por ex.) é 

divido em duas colunas, uma para a descrição das imagens, outra para os 

diálogos. Essas colunas são por sua vez seccionadas em segmentos 

correspondentes à sucessão dos quadros. Canônica, essa forma de decupagem 

manifesta explicitamente o entrecruzar do eixo vertical e do eixo horizontal, a 

organização conjunta e articulada de uma sequência linguística com uma 

sequência icônica.
133

 

 

 A imagem abaixo foi retirada da edição em quadrinhos de O Cortiço134, de 

Aluísio Azevedo, realizada por Rodrigo Rosa (arte) e Ivan Jaf (roteiro), para a coleção 

Clássicos Brasileiros em HQ, da editora Ática. Todas as edições da coleção são 

acompanhadas de uma seção chamada “Bônus”, que contém a biografia dos autores, 

curiosidades históricas acerca da obra e do seu contexto de produção, e, finalmente, um 
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making of da HQ que a segue desde o roteiro até a arte-final. Abaixo temos um excerto 

ilustrativo do roteiro de Ivan Jaf, precedido do trecho de O Cortiço adaptado (com 

algumas falhas na impressão de certos caracteres), junto ao resultado desenhado. 

 

 

FIGURA 21 – Exemplo de roteiro de HQ.
135

 

 

 Vemos no exemplo (como também no anterior, referente ao filme Psicose) que o 

roteiro não foi seguido à risca pelo desenhista. Isso porque numa obra feita a quatro 

mãos, como é o caso da nossa adaptação de Piero e Giuseppe Bagnariol, é preciso 

solidariedade artística, é preciso negociar ideias e soluções criativas. Entretanto, o que 

nos interessa aqui é verificar como o roteiro retrabalha o texto, extraindo dele 
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informações precisas sobre as ações das personagens, sobre seu aspecto, sobre locações, 

objetos de cena e texto para recordatórios (ou balões – no exemplo, não os há), que 

serão transformados em imagens durante essa segunda instância adaptativa. 

Ora, um texto como o da Divina Comédia, essencialmente, presta-se 

perfeitamente ao processo de roteirização e quadrinização. A propósito da descrição, 

passemos a esta que é “uma das operações fundamentais do texto literário.”136 Ela é um 

dos meios da amplificatio, um recurso de insistência, de ênfase, já que no processo de 

descrição de certos personagens, objetos ou lugares, interrompe-se o fluxo textual para 

dirigir-se-lhes a atenção, aumentando-lhes o efeito retórico e conferindo-lhes 

importância. Trata-se de algo que é adicionado à (e portanto, retirável da) cadeia 

narrativa. Sendo assim: 

Vemos já de saída que uma imagem não pode ser descritiva no sentido 

técnico deste termo. Se ela nos mostra os componentes de um objeto 

qualquer, tais como as propriedades desses componentes (formas, materiais, 

cores etc.), essas precisões não se acrescentam à apresentação do objeto, elas 

lhe são consubstanciais. Aliás, é próprio da demonstração visual apresentar 

necessariamente o “particular” e não o “geral”. A presença dessas precisões 

na imagem não é contingente e não é testemunho de uma intenção descritiva. 

Em se tratando de uma imagem desenhada, em primeira instância, é o próprio 

estilo do desenhista que determina o grau de precisão da imagem, a 
quantidade de detalhes que ela contém.

137
 

 

 De fato, há no universo dos quadrinhos tantos estilos quanto desenhistas, cada 

qual com sua “escritura gráfica”. Para Groensteen, soma-se a essa diversidade uma 

propriedade que opõe a narrativa em imagens à narrativa literária:  

[...] o grau de precisão da imagem permanece mais ou menos igual 

independente do tema (lugar, objeto, personagem) representado. Se uma 

imagem é descritiva, ela o é indiferentemente a todos os aspectos 

transmitidos pela narrativa, dando a mesma atenção a todos. [...] A narrativa 
em imagens é, portanto, muito mais discriminativa que o texto literário.

138
 

 

 Assim, para Groensteen, a narrativa visual em geral não parece capaz de 

produzir qualquer equivalente da operação que em literatura se conhece como 

descrição. No entanto, cada quadro é descritível para o leitor, da mesma forma que cada 

quadro é um enunciável (e um interpretável), isto é, pode ser convertido num enunciado 

(e interpretado em suas relações com os outros quadros).  
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É ao receptor que cabe, se for o caso, construir essa descrição. [...] A 

descrição só se efetua ao preço de uma leitura ativa, minuciosa, que se põe a 
estabelecer um inventário de informações contidas na imagem.

139
 

 

 Portanto, 

A leitura padrão [de histórias em quadrinhos], aquela que privilegia em cada 

imagem sua qualidade de enunciável, achata a riqueza semântica da imagem 

em prol de sua função narrativa imediata. Apenas uma leitura descritiva – 

atenta, sobretudo, a sua materialidade gráfica – e interpretativa permite à 
imagem compartilhar todos os seus significados e ressonâncias.

140
 

 

 Vejamos agora, para encerrar este capítulo, o que Groensteen chama de “funções 

do verbal” nas histórias em quadrinhos, o “processo de reforço entre os dois registros, o 

icônico e o linguístico.”141 O autor identifica primeiro duas funções (que não são as 

únicas): uma de dramatização (“o intercâmbio de comentários colabora para o pathos 

da situação”142) e outra realística – porque, na vida real, as pessoas naturalmente falam. 

Entre todas as ações a que as personagens se dispõem, há uma que consiste 

exatamente em falar. Esse ato de discurso inscreve-se na cadeia de ações e 

reações que constitui a narrativa, é parte integrante de sua trama de fatos. Os 

recordatórios, equivalentes à voz em off, encerram em si um discurso, o do 

narrador explícito (que pode ser narrador principal ou secundário, intra ou 

extradiegético etc.). 
143

 

 

 O conteúdo verbal ocupa um espaço circunscrito dentro da imagem que é, 

contudo, distinto dela: o do balão144 (e também o dos recordatórios). Com relativa 

autonomia, os enunciados verbais podem ser compreendidos como partes de outra 

cadeia, paralela (ou entrelaçada) à das imagens. Assim como o significado de uma 

imagem se dá a partir daquela que a segue, também é o encadeamento dos balões que 

deve ser levado em conta na interpretação dos enunciados verbais. 
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De forma que a artrologia gera três níveis de articulação: os dois primeiros, 

homogêneos, dizem respeito ao encadeamento de imagens, de um lado, e do 

encadeamento dos balões, do outro; a terceira, heterogênea, diz respeito à 
articulação dessas duas sequências, uma icônica e outra linguística.

145
 

 

Groensteen cita Roland Barthes, que nomeou duas funções da mensagem 

linguística em relação à mensagem icônica: ancoragem (ou fixação) e revezamento (ou 

relais). Toda imagem é polissêmica. Assim, a mensagem linguística ajuda “a identificar 

e interpretar a cena representada”146, ela “dirige o leitor pelos significados da imagem e 

leva-o a considerar alguns deles e a deixar outros de lado”147. Sobre a função de 

revezamento, que faz progredir a ação e dá à imagem sentidos que ela não tem, diz 

Barthes: 

Vamos encontrá-la sobretudo nas charges e nas histórias em quadrinhos. 

Aqui a palavra (na maioria das vezes um trecho de um diálogo) e a imagem 

têm uma relação de complementaridade; as palavras são, então, fragmentos 

de um sistema mais geral, assim como as imagens, e a unidade da mensagem 
é feita em um nível superior: o da história, o da anedota, o da diegese...

148
 

 

 Mas devemos nos lembrar – e Groensteen insiste neste ponto – de que 

Numa história em quadrinhos, a imagem muitas vezes não necessita de 

mensagem linguística alguma para ancorar-se em uma significação unívoca. 

Não é verdade dizer que sem uma “muleta” verbal, ela está condenada à 

polissemia. Pois, em primeira instância, o que determina sua significação e 

autoriza uma leitura conforme o programa roteirístico, é exatamente – e já 

vimos exemplos o bastante – sua inscrição em uma sequência icônica. A 

sequência exerce ela mesma uma função de ancoragem em relação a cada 

uma das imagens que a compõem, o que por consequência tira do texto essa 

responsabilidade, que ela assume somente no caso da imagem solitária.
149

 

 

 Groensteen identifica ainda três funções do verbal: 

1) Função de sutura: por meio da qual o texto busca estabelecer uma ligação entre 

duas imagens separadas; 

2) Função de condução: trata da gestão do ponto de vista narrativo e restringe-se 

ao conteúdo dos recordatórios. Indica ao leitor as escansões temporais da 

narrativa. 
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3) Função rítmica: imprime ritmo e duração a uma sequência narrativa. 

 E conclui: 

Reconhecemos no verbal sete funções distintas na organização de uma 

história em quadrinhos, sendo respectivamente o efeito de real, a 

dramatização, a ancoragem, o revezamento, a sutura, a condução e o ritmo. 

Entre essas funções, contamos três (as duas primeiras e a última) que se 

voltam para a ilusão referencial e para a composição da cena. As quatro 

outras são, em suma, casos particulares do que poderíamos resumir como 

função informativa do verbal. A questão, em cada um dos casos analisados, 

reside em exigir das declarações linguísticas que completem as informações 

entregues pelo encadeamentos e enunciáveis icônicos.
150

 

 

 Passemos agora à Divina Comédia. 

 

 

 

 

 

* 
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Capítulo 3 – A Divina Comédia de Dante151 

 

Dante Alighieri (Florença, 1265-1321), além de poeta, foi prosador, teórico 

literário, filósofo e pensador político ativo, que participou inclusive de batalhas e 

chegou a ser representante de sua cidade-natal, que era um grande centro europeu da 

época. Foi, acima de tudo, homem de um tempo cujo zeitgeist ele encarnou por 

completo. O humanismo nascente, que atingiria no Renascimento seu apogeu, teve em 

Dante um paladino da razão e do livre-arbítrio na busca pela perfeição moral, que 

incluía, no seu caso, a moralidade cristã – mas a Divina Comédia, com ser uma espécie 

de aliança estabelecida pela Idade Média entre a Antiguidade e o mundo moderno, 

lançou as pedras fundamentais do futuro humanismo renascentista.  

Em termos históricos e conjunturais, na época de Dante, o partido dos guelfos 

comandava Florença (antes do nascimento do poeta, eles derrotaram os gibelinos, 

facção rival que também comandava as cidades da Lombardia, que correspondia a todo 

o norte da Itália na Idade Média) e era dividido em pretos e brancos, partidários, grosso 

modo, do imperador e do papa, respectivamente; Dante, que era membro dos guelfos 

brancos, partido derrotado violentamente em 1º de maio de 1301, foi condenado ao 

exílio e nunca mais retornaria a sua amada Florença. Tal fato o marcaria de modo 

indelével e, pode-se dizer, o levaria à composição de sua opus magnum.  

Não restam dúvidas de que a fatalidade abalou profundamente o poeta, que tinha 

também ambições políticas – além das artísticas. A obscuridade que se seguiu após uma 

vida de pleno exercício como cidadão florentino (foi prior por curto espaço de tempo) 

levou-o a abandonar o tipo de poesia que escrevera até então (as doces canzoni152 de 

Vida Nova153 e O Banquete154) para adotar um estilo radicalmente novo na sua obra-

prima: a Divina Comédia. Essas canzoni foram escritas na juventude de Dante, a partir 

dos 17 anos provavelmente, quando fez parte do grupo dos Fedeli d‟Amore, confraria de 
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poetas que seguia a moda literária do amor cortês posta em voga pelos trovadores de 

Provença155 e que se difundira pelo norte da Itália e Sicília, a quem Dante, naturalmente, 

com seu gênio, superou com seu dolce stil nuovo156. São poesias dedicadas à musa mais 

famosa da literatura mundial: Beatriz157. 

Ao pensar em escrever poemas de louvor a ela, ele percebeu  que ela 

representava algo além de si mesma: a virtude ideal, a beleza incomparável, 

um ser paradisíaco por cuja presença no céu os anjos e santos estavam 

clamando. Este foi o primeiro passo de Dante rumo a uma nova forma de 

alegoria: não uma personificação, nem um simbolismo, mas a percepção de 

que as pessoas reais podiam ser imagens de qualidades que estão além delas 

mesmas, não só em festas de máscaras e cortejos, mas na vida real. Isso 

aumentou imensamente seu alcance, levando por fim à criação dos 

personagens convincentes e inesquecíveis que povoam a Commedia e que ao 

mesmo tempo representam pecados ou virtudes.
158

 (Grifo nosso) 

 

Voltaremos à questão da alegoria mais adiante. 

É tarefa espinhosa tratar de uma obra sobre a qual tanto já se falou e escreveu 

desde que veio a lume159, ainda mais quando se trata desse monumento arquitetônico e 

literário, essa síntese ideológica e estética da Idade Média, que é a Divina Comédia – e 

que só é “divina” porque assim escreveu Giovanni Boccaccio160 (o adjetivo, que 

permanece até hoje, apareceu numa edição de 1555 e se consagrou). Dante, que se 

voltara para a filosofia e a teologia após o exílio, batizou sua obra de Comédia, em 

oposição à tragédia, já que, de acordo com os princípios horacianos e aristotélicos, ela 
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tem um início atribulado e desenlace feliz. Ele mesmo explica as razões de sua escolha 

em uma carta enviada provavelmente em 1319 a Can Grande della Scala, governante de 

Verona a quem ele admirava e que o acolhera em 1313, após o exílio. Nessa carta, 

Dante oferece-lhe a terceira parte do poema (Paraíso), além de convenientemente lá o 

colocar como figurante, com o claro desejo de que ele ajudasse, com sua influência, na 

promoção do trabalho. 

O título do livro é: Começa com a Comédia de Dante Alighieri, florentino de 

nascimento, mas não de costumes. Para compreender, o senhor precisa saber 

que “comédia” vem de komos, “vilarejo”, e oda, que significa “canção”, ou 

seja, “comédia” significa mais ou menos “canção de vilarejo”. E a comédia é 

uma espécie de narração poética, diferente de todas as outras. Ela difere, 

portanto, da tragédia, pelo fato de que a tragédia, no começo, é admirável e 

serena, e, no final, fedorenta e horrível; ela toma seu nome de tragos, que 

significa “bode”, e oda, “canção de/do bode”, isto é, fedida como um bode, 

como se pode ver nas tragédias de Sêneca. Por outro lado, a comédia começa 

áspera em algum aspecto, enquanto sua matéria termina bem, como se pode 

ver nas comédias de Terêncio. E assim, os missivistas estão acostumados a 

dizer em suas saudações, no lugar do vocativo, “começo trágico, final 

cômico”. Elas diferem também no modo de falar: a tragédia é elevada e 

sublime, a comédia, solta e humilde, como diz Horácio em sua Poética, na 

qual ele permite aqui e ali que os escritores cômicos falem como trágicos e 

vice-versa. Às vezes, no entanto, mesmo a comédia eleva sua voz, e um 

Cremes [personagem de Terêncio] irritado reclama e grita; frequentemente 

também, em uma tragédia, Télefo [descendente de Hércules] ou Peleu [pai de 

Aquiles] relatam sua tris teza em linguagem prosaica... E, a partir disso, é 

óbvio que o presente trabalho é chamado comédia. E se olharmos para o 

assunto, no começo ele é horrível e fedorento por causa do Inferno; no final, 

ele é bom, desejável e gracioso – e por isso é o Paraíso; quanto ao modo de 

expressão, ele é fácil e humilde porque é feito numa língua vulgar, com a 

qual também as mulheres [simplórias] se comunicam. E assim, é óbvio o 

porquê de eu a ter chamado [a obra] Comédia. [...].
161

 

 

A Divina Comédia foi escrita quando Dante já se achava exilado162 e foi uma 

tentativa – bem-sucedida, registre-se – de superar a humilhação sofrida. Trata-se de um 

longo poema dividido em três partes (ou Cânticos), Inferno, Purgatório e Paraíso, com 

33 Cantos cada (com exceção do Inferno, que tem 34, o primeiro à guisa de introdução), 
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num total de 100 Cantos compostos por estrofes de três versos endecassílabos163 

segundo o esquema ABA BCB CDC DED, e assim por diante, com os quais o poeta é 

capaz de criar imagens das mais grotescas às mais arrebatadoras, segundo a situação e o 

local. Essa estrutura métrica foi criada e chamada por Dante de terza rima. Assim, nota-

se imediatamente a importância que a estrutura do poema, cuidadosamente planejada, 

assume na composição da obra, assim como a simbologia dos números164. Tudo na 

Divina Comédia baseia-se no número três e seus múltiplos, como o nove (por exemplo: 

são nove os círculos em que se divide o Inferno, nove os estágios do Purgatório e, 

claro, nove os céus do Paraíso), em referência clara à Santíssima Trindade. Leiamos o 

que Dante disse sobre a forma, ou formas, da Divina Comédia, ainda na carta a Can 

Grande: 

Sua forma é dupla, a forma da obra e a forma de seu tratamento. A forma 

da obra é tripartida. A primeira divisão vem do fato de ela ser dividida em 

três cânticos [Inferno, Purgatório e Paraíso]; a segunda, do de os cânticos 

serem divididos em cantos [34, 33 e 33, respectivamente]; a terceira, do de 

que cada canto é dividido em unidades com rimas [terza rima]. A forma ou o 

modo de tratamento é poético, fictício, descritivo, digressivo, metafórico; 

e, junto disso, estabelece exemplos definitivos, divisivos, probatórios e 

improbatórios.
165

 (Grifos nossos) 

 

O poema narra, pela primeira vez em uma língua vulgar (o florentino, que se 

tornaria o italiano)166, a viagem imaginária de Dante (como autor e personagem) pelos 

três reinos do além-túmulo – o Inferno, o Purgatório e o Paraíso –, na qual ele é 

gradualmente purificado de seus pecados, à medida que avança o caminho, até atingir a 

beatitude, a perfeição moral e espiritual, a partir de uma experiência mística que 
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culmina com a visão do próprio Criador. O fato de Dante ser personagem de sua própria 

obra evidencia muito de seu caráter autobiográfico – e também o fato de o poema ter 

sido escrito em primeira pessoa. Logo na primeira estrofe ele conta que um certo dia, 

No meio do caminho desta vida 

desencontrei-me numa selva escura
167

 

que do rumo reto vi perdida. 

 

Ah, quanto descrevê-la é empresa dura, 

esta selva selvagem, acre e forte 

e que o pavor no pensamento apura! 

 

Tal amargor, só há maior na morte. 

Mas quanto ao Bem que ali eu encontrei, 

outras coisas direi de minha sorte.
168

  

 

  

Ele consegue atravessar a selva, mas não sem antes enfrentar três feras, uma 

pantera, um leão e uma loba – símbolos dos pecados da incontinência, da violência e da 

fraude –, que o impedem de seguir em direção a um monte iluminado que ele avista. É 

quando aparece a alma de Virgílio169, o grande poeta latino, representante alegórico da 

razão humana e guia de Dante, que o chama de mestre (e mesmo de “pai”), através do 

Inferno e do Purgatório170, onde vão se encontrar com uma multidão de personagens 

condenados e penitentes: 

E enquanto eu vinha abaixo, despenhado, 

surge-me um vulto, em silêncio encoberto, 

como se fosse alguém da voz privado. 

  

E quando o vi, em tão grande deserto, 

“Miserere de mim”, eu lhe gritei, 

“sejas quem fores, sombra, homem por certo”. 

 

Respondeu-me: “Homem, não; de homem passei 

e em vida os pais tive da Lombardia, 

de Mântua, todos dois. De mim direi  

 

que sub Julio nasci, de hora tardia, 

vivendo em Roma sob o bom Augusto, 

tempo de deuses falsos e de heresias. 
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Poeta fui, cantei aquele justo  

filho de Anquises que de Troia veio 

ao ver de Ílion soberba o chão combusto.
171

 

 

No final do Purgatório, início do Paraíso, onde estão os escolhidos, Virgílio sai 

de cena e entra Beatriz, que se dirigiu ao mantuano no Inferno (após ser avisada por 

Santa Luzia de que Dante se desencaminhara do caminho da retidão) e ordenara-lhe que 

conduzisse Dante até ela, que representa, por sua vez, a graça divina, a beatitude 

buscada pelo poeta peregrino, e, num plano mais abrangente, a própria teologia. A 

experiência que ele está prestes a viver, uma jornada que terminará com a visão Deus, o 

levará de volta àquele caminho de virtude do qual se extraviara172. No Canto XXX do 

Purgatório, Dante se encontra com ela. Sua chegada é acompanhada por um cortejo de 

complexas alegorias. A visão é esplendorosa: 

assim, em meio a uma nuvem de flores  

que, de angélicas mãos, subia festiva 

e retombava espargindo candores, 

 

sobre um véu níveo cingida de oliva, 

dama me apareceu num verde manto 

sobre as vestes da cor da chama viva.
173

 

 
 

Avançando bastante, no Canto XXXIII do Paraíso, o último, Dante finalmente 

vê Deus, ou melhor, a Santíssima Trindade. Após São Bernardo, guia que substitui 

Beatriz quando esta toma seu lugar entre os santos e beatos, interceder com a Virgem, 

ela permite-lhe atingir o ponto máximo do poema. Dante baseou-se nos escritos de 

místicos174 que haviam tido a mesma visão, mas não deixa de registrar que as palavras 

são insuficientes diante de tamanha glória e grandeza. Na verdade, Deus é pura luz – 

como, de resto, todo o Paraíso e os que nele habitam. Um lampejo que passa num 

segundo; um sonho esquecido logo após o despertar, mas do qual se retém a sensação 

inefável que ele produziu: 
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Na clara, na profunda subsistência 

Da alta luz, três giros vi, três cores  

Conclusas numa só circunferência. 

 

Íris a íris, mútuos resplendores  

De dois se refletiam, e o terceiro, 

Um fogo a espiralar dos dois fulgores. 

 

Curto o dizer! Dele quão sobranceiro 

Dista o conceito, e deste ao contemplado 

Como dizer com “pouco” o quanto, inteiro?
175 

 

Tais são, de forma muito sumária, as linhas gerais do poema. Quanto aos seus 

“sentidos”, mais uma vez, na mesma carta a Can Grande della Scala, é Dante quem 

explica: 

Para que eu seja capaz de apresentar o que estou para dizer, o senhor deve 

saber que o sentido deste trabalho não é simples, podendo ser chamado 

polissêmico, ou seja, tem muitos sentidos ; o primeiro sentido é aquele 

que vem da letra, o segundo, o que vem do que é significado pela letra. E 

o primeiro é chamado literal, o segundo, alegórico ou moral ou 

anagógico. [...] E embora esses sentidos místicos tenham vários nomes, em 

geral, todos podem ser chamados alegóricos porque são diferentes do literal 

ou histórico. “Alegoria” vem do grego alleon, que em latim significa “outro” 

ou “diferente”. 

Tendo visto isso, é óbvio que o assunto em torno do qual os dois sentidos 

giram deve ser duplo [possuir duas facetas]. E portanto deve-se determinar o 

assunto deste trabalho quando for tomado literal ou alegoricamente. O 

assunto de todo o trabalho, tomado apenas do ponto de vis ta literal, é 

simplesmente a condição da alma após a morte. O movimento do 

trabalho completo parte dela e gira ao redor dela [da condição da alma]. 

Se o trabalho for tomado alegoricamente, entretanto, o assunto é o 

homem, a ganhar ou a perder mérito por meio de seu livre-arbítrio, 

sujeito à justiça de ser recompensado ou punido.
176

 (Grifos nossos) 

  

Mas o que é, afinal, uma alegoria? Do grego allós = outro; agourein = falar; a 

retórica antiga explica que se trata de um mecanismo linguístico ornamental que diz a 

para significar b. Uma citação de Heinrich Lausberg, retórico alemão que retoma 

definições de Aristóteles, Cícero e Quintiliano, feita por João Adolfo Hansen177, 

esclarece um pouco mais a questão: 
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A alegoria é a metáfora continuada como tropo de pensamento, e consiste na 

substituição do pensamento em causa por outro pensamento, que está ligado, 

numa relação de semelhança, a esse mesmo pensamento.
178

 

 

Vejamos um exemplo patente do caráter absconso da Divina Comédia. O sentido 

figurado, as alegorias e as metáforas ocultam o sentido próprio que o leitor deve 

desvelar – a doutrina cristã.179  

      Ó vós que o entendimento tendes são, 

      vede a doutrina que entre os véus se esconde 

   por esses versos de estranha feição.
180

 (Grifos nossos) 

 

E outro, retirado do Purgatório, no qual Dante metaforiza a Itália: 

 

 Ah! Serva Itália, da aflição morada! 

 Nau sem piloto em pego tormentoso! 

 Rainha outrora em lupanar tornada!
181

 (Grifos nossos) 

 

De acordo com João Adolfo Hansen, há dois tipos de alegoria: a dos poetas e a 

dos teólogos. A primeira é “um procedimento construtivo [...] uma técnica metafórica 

de representar e personificar abstrações”182; a segunda, um modo de “interpretação 

religiosa de coisas, homens e eventos figurados em textos sagrados”183 – por exemplo, 

os acontecimentos descritos e personagens do Velho Testamento seriam prefigurações 

de uma realidade futura184, no caso, o Novo Testamento (pensemos em Moisés como 

figura de Cristo). Assim, temos uma alegoria retórica, ornamental, e outra 

interpretativa, hermenêutica.  

Na Divina Comédia encontram-se os dois tipos, conforme Hansen – e isso, sem 

dúvida, deve-se mais uma vez à genialidade de Dante, já que interpretação figural, de 

fato, só era utilizada pela Igreja. Dessa maneira, a vida terrena, histórica, dos habitantes 
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dos três reinos que constituem o itinerário de Dante são figuras deles mesmos no eterno 

presente, agora, do Inferno, do Purgatório ou do Paraíso. Logo, 

[...] para um cristão, o Inferno e as outras regiões do Além são a única 

realidade absolutamente autêntica, em relação à qual a vida humana é e o 

mundo terreno são umbra futurorum, sombras das coisas futuras. Assim, a 

viagem de Dante é, antes de tudo espiritual, como um deslocamento por 

espaços que são estados alegóricos da alma e figuras de pecados e crimes 

monstruosos, tormentos e castigos, mas também de virtudes, bem-

aventuranças e beatitude. Para Dante, o conhecimento do Inferno, do 

Purgatório e do Paraíso é conhecimento da verdade que já está realizada na 

Eternidade desde sempre. Por isso, sua viagem é profética, quando observada 

do ponto de vista do presente da narração do poema, que é o presente da 

leitura do leitor, no qual a eternidade e a verdade acabada ainda são um 

futuro para os homens que, assim como o leitor, ainda estão vivos no tempo. 

Dante não pensa que a vida humana seja ilusória; ao contrário, acredita que a 

vida histórica dos homens é totalmente real; mas, como em seu mundo Deus 

é a Causa e o Fim de tudo que existe, também acredita que sua realidade 

histórica de homens vivos é figura, ou sombra, daquilo que já está realizado 

na eternidade. Nesse sentido, a poesia da Comédia revela para seu leitor a 

conexão vertical da vida humana com a única realidade absolutamente 

autêntica, Deus. O poeta é vates, um vate ou profeta iluminado da luz da 

Graça e a Comédia tem, por isso, o projeto ambiciosíssimo de figurar a 

totalidade da experiência humana universal.
185

  
 

Carlos Ceia ajuda a esclarecer um pouco mais sobre o que seja a alegoria: 

Regra geral, a alegoria reporta-se a uma história ou a uma situação que joga 

com sentidos duplos e figurados, sem limites textuais (pode ocorrer num 

simples poema como num romance inteiro), pelo que também tem afinidades 

com a parábola (v.) e a fábula (v.). Seja o exemplo seguinte de uma fábula de 

Esopo: "O leão e a rã": Certa vez, um leão, ao passar perto de um pântano, 

ouviu uma rã coaxar muito alto e com muita força. Dirigiu-se então na 

direcção do som, supondo que ia encontrar um animal grande e possante, 

correspondente ao barulho que fazia. Por isso, ao avançar, nem reparou na 

pequena rã e pôs-lhe a pata em cima. "Vê lá onde pões os pés!", gritou a rã. O 

leão olhou, admirado, e disse: "Se és assim tão pequena, porque é que fazes 

tanto barulho?" Se substituirmos a rã por "o Orgulho" e o leão por "o Poder", 

transformamos a fábula numa alegoria; se em vez da rã colocássemos "o 

Ministro Sem Pasta" e em vez do leão "o Pai Severo", teríamos uma 

parábola, que esconde personagens reais por detrás de uma máscara 

alegórica. De notar que é usual na alegoria o recurso a personificações ou 

prosopopéias (v.), em especial de noções abstratas, prática muito comum 

sobretudo na literatura medieval.
186

 

 

 

Toda essa discussão sobre o que seja a alegoria nos remete ao provocante 

prefácio escrito por Oscar Wilde ao seu O Retrato de Dorian Gray, quando diz que 
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“toda arte é ao mesmo tempo superfície e símbolo.”187
 Assim, para contar sua história, 

para atingir o objetivo exposto na carta a Can Grande, Dante vê-se na contingência de 

criar uma “superfície” e transformá-la em “símbolo”, em alegoria – como o próprio 

Deus; moldar um cosmos habitado por danados, penitentes e beatos; personagens reais, 

fictícios e mitológicos tornados alegorias de pecados ou virtudes, que compõem o 

desfile a que Dante assiste durante sua jornada pelos três reinos e que também servem 

como exemplos e advertências aos que continuam vivos. Dante, ainda como Deus, atira 

quem ele quer (mas seguindo um sistema ético e taxonômico, fique dito), como 

veremos, às chamas do Inferno, assim como oferece as glórias celestiais àqueles que 

também deseja – e aqui se nota ainda um outro traço autobiográfico; seus afetos e 

desafetos estão presentes na obra (no Inferno, por exemplo, há papas e cardeais com 

quem Dante não concordava, entre outros). Cada personagem que ele e Virgílio 

encontram (e são muitos) tem seu lugar específico e pré-determinado no imenso edifício 

erigido por Dante – e cada qual está lá com um propósito: o de mostrar as 

consequências de se desviar do caminho de Deus pelo uso incorreto do livre-arbítrio. 

Eles representam a hierarquia e as categorias de pecado com precisão esquemática; 

retirados da história ou da mitologia, eles se destacam da massa informe da multidão de 

pecadores (no caso do Inferno) e constituem exemplos vívidos de como não se 

comportar se se quiser atingir a graça divina. E aqui nos lembramos do comentário de 

Jorge Luis Borges sobre o que ele considera mais impressionante na Comédia: “a 

notável e afortunada invenção de traços precisos”.188 No próximo capítulo veremos 

como nossos quadrinistas interpretaram esses mesmos traços no processo de adaptação. 

Dante, no entanto, não foi o primeiro “turista espiritual”, por assim dizer; ele deu ao seu 

relato as devidas proporções e o tratamento estético adequado (além da influência do 

seu gênio) a uma empreitada de tal magnitude.189 
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O tema da viagem no além aparece em diferentes culturas e períodos 

históricos: na epopeia assíria de Gilgamesh, no livro dos mortos egípcio, nas 

histórias de Orfeu, Hércules, Ulisses e Eneias. No contexto religioso 

monoteísta o tema está presente na viagem noturna do profeta Maomé e no 

episódio da descida de Cristo ao inferno, retratada, entre outros textos, no 

evangelho apócrifo de Nicodemos. Todas essas narrativas compartilham pelo 

menos alguns elementos recorrentes, como a travessia de um rio, a presença 

de um barqueiro com a função de psicopompos ou condutor das almas dos 

mortos, a presença de seres antropomorfos, de um guia etc. Essas afinidades 

parecem apontar para questões que extrapolam a mera influência recíproca 

que uma narrativa pode ter tido sobre a outra. Por suas características, esta 

jornada remete ao percurso do herói [...]. Se considerarmos que o destino do 

protagonista dessas histórias – e, portanto, também o do leitor/espectador – é 

sair de uma condição primária e enfrentar, de forma mais ou menos literal, o 

inferno e a morte para retornar à condição inicial transformado, podemos 

identificar esse percurso em praticamente qualquer roteiro de Hollywood. 

Nesse sentido, a jornada no além pode ser considerada o derradeiro protótipo 
de todas as histórias.

190
 

 

 De fato, na Divina Comédia, há vários rios e barqueiros, guias e seres 

antropomorfos – pelo menos no Inferno e no Purgatório191. Naquele, três rios e um lago 

são formados a partir das lágrimas que escorrem do rosto de uma estátua ao pé de uma 

montanha em Creta. São eles: 1) Aqueronte, cujo barqueiro é Caronte, que ocupa a 

mesma função também no Hades, o reino dos mortos da mitologia grega; 2) Estige, com 

o barqueiro Flégias, outro personagem da mitologia grega; 3) Flegetonte, que Dante e 

Virgílio atravessam na garupa do centauro Quíron; e o lago Cocito, em perpétuo 

congelamento. Para chegarem ao Purgatório, a dupla toma outra barca, desta vez guiada 

por um anjo. Na praia encontram o guardião daquele reino, Catão da Útica, famoso 

legista da república da Roma antiga, que lhes franqueia o caminho. No Canto XXVIII 

(do Purgatório), encontra-se o Paraíso Terrestre, situado no topo da montanha. Lá há 

dois rios, cuja nascente é a graça divina: o Letes apaga a memória do pecado dos que 

nele mergulham, e o Eunoé mantém a memória do bem dos que em suas águas fazem o 

mesmo. Quanto a seres monstruosos ou antropomorfos da mitologia greco-latina, esses 

também estão espalhados principalmente pelo Inferno, onde estão criaturas como 
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Cérbero, o Minotauro, Medusa, o centauro Quíron, entre outros. Com relação aos guias, 

já os conhecemos: Virgílio e Beatriz192. 

 

 

FIGURA 22 – Detalhe do mosaico do Inferno no Batistério de Florença. 

 

Erich Auerbach193, filólogo alemão, estudioso e crítico de literatura, além de 

dantista, afirma que a estrutura da Comédia é composta de três (mais uma vez, o 

número três) sistemas “que se entrelaçam e se fundem e são concebidos no modelo da 

ordem divina”: um físico, outro ético e um terceiro, histórico-político. Cada um deles, 

segundo o autor, é uma síntese de diversas tradições.  

O sistema físico consiste na ordem do universo d‟après Ptolomeu, e tal como 

adaptada aos dogmas da Igreja pelo aristotelismo cristão. No conjunto, e em 

muitos de seus particulares, essa ordem já estava formulada nos escritos dos 

maiores filósofos escolásticos e nas obras didáticas inspiradas por eles, de 

modo que Dante pôde tirar seus traços principais das próprias fontes: 

Aristóteles, Alfraganus, santo Alberto Magno, santo Tomás de Aquino, 

Brunetto Latini. O globo da terra ocupa o centro do cosmos; em torno dele 

giram nove esferas celestes concêntricas, enquanto que uma décima, o 

Empíreo, morada de Deus, é concebida como o completo repouso. Metade da 

Terra, o hemisfério Norte, é habitada. Os limites orientais do ecúmeno, i.e. do 

mundo habitado, são o rio Ganga (Ganges) e as Colunas de Hércules 

(Gibraltar). Seu centro é Jerusalém. No interior do globo terrestre, ou melhor, 

do hemisfério norte, semelhando um funil que se estreita em direção ao 

centro, está o Inferno. Na sua parte mais profunda, no centro exato da Terra, 

mora Lúcifer, o qual, ao cair do céu, logo depois da Criação, se enfiou no 

fundo da terra, empurrando para cima, isto é, para a superfície, uma enorme 

porção do „miolo‟. Essa massa é a grande montanha que, sozinha se ergue 

acima do oceano que cobre todo o hemisfério meridional. É a montanha do 
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Purgatório, morada das almas que rumam para o Paraíso mas ainda precisam 

purificar-se. No cume dessa montanha, no ponto em que a terra está mais 

próxima da esfera mais baixa do céu, fica o Paraíso Terrestre, onde viveram o 

primeiro homem e a primeira mulher antes da Queda. As esferas celestes, que 

são o Paraíso verdadeiro, organizam-se segundo os corpos celestes nelas 

situados. Primeiro, vêm as esferas dos sete planetas da astronomia antiga, em 

sua ordem: Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno. Segue-se a 

esfera das estrelas fixas. A nona é o céu cristalino e invisível, e a última é o 

Empíreo. O movimento das esferas celestes é concêntrico e circular. Um 

ardente desejo de união com Deus comunica um movimento da mais alta 

velocidade à nona esfera, a que fica mais próxima do Empíreo imóvel, onde 

Ele habita. A nona esfera, por sua vez, e através da hierarquia das 
Inteligências, ou Anjos, comunica seu movimento às esferas inferiores.

194
 

 

 Dessa longa citação, entende-se o seguinte: o primum mobile (primeiro motor 

seja do amor de Deus, seja do amor a Deus) engendra a existência e o movimento de 

todo o universo; e toda a Criação é reflexo e desdobramento de Deus. Da mesma forma, 

o universo é uma multiplicação do primeiro movimento, que é comunicado pelas 

Inteligências, ou Anjos, aos “escalões inferiores” da Criação, que transmitem a tudo sua 

energia e movimento próprios, sem, contudo, comprometer a unidade de Deus – e só o 

homem, entre todas as criaturas, a partir do livre-arbítrio, da razão, pode orientar o 

movimento e o rumo da própria vida.  

O segundo sistema contido na Comédia é o ético. Diz Auerbach: 

Só o homem é dotado de livre-arbítrio, faculdade composta de intelecto e 

vontade, a qual, embora estreitamente ligada à disposição natural e, portanto, 

sempre individual, se projeta mais além. E é essa faculdade que o conduz, no 

curso de sua vida na terra, a amar da forma certa ou da errada decidindo, 

assim, o seu destino. No sistema ético que ele constrói sobre as fundações 

dessa concepção, Dante acompanha a Ética a Nicômaco, [de Aristóteles] 
segundo santo Tomás.

195
  

  

 Ele prossegue a explicar que a natureza ética do homem se desenvolve a partir 

de sua “inclinação natural” ou “disposição”, e que, assim, “é sempre boa, por ser amor, 

mais especificamente o amor de algum bem” (e o amor maior é o que se pode receber 

de ou oferecer a Deus). Dessa maneira, duas possibilidades se apresentam: o indivíduo 

pode escolher uma vida contemplativa na terra e consagrá-la a Deus com a esperança de 

alcançar uma alta graça aos olhos do Criador; ou pode escolher a vida ativa, voltando-se 
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para as criaturas de Deus. Esta última, contudo, só será boa se o amor às criaturas e às 

coisas for moderado, já que pode haver a corrupção do amor natural em caso de 

incontinência e escolha errada do objeto amado – isso é o pecado (condenado no Inferno 

e expiado no Purgatório). 

Vejamos, finalmente, o terceiro sistema: o histórico-político. 

A estrutura hierarquizada da ordem histórico-política do mundo não é 

apresentada na Comédia com a mesma clara continuidade das ordens físicas e 

éticas. [...] Mesmo assim, quando consideramos a Comédia a essa luz, nossa 

atenção é despertada por uma imagem que parece impor tal interpretação. É a 

antítese das duas cidades: Dis, a civitas diaboli, no “Inferno”; e, no 
“Paradiso”, a civitas Dei.

196
 

 

 A cidade emuralhada de Dis (ou Dite) é o “reino da malizia (iniquidade), e o 

alvo da iniquidade é a injustiça”197, que não somente é um pecado contra Deus, mas 

também contra o próximo e, por conseguinte, contra o modo correto de se viver na terra. 

“A cidade de Dis é a morada da perdição social”198 e vive em permanente e vã rebelião 

contra Deus. Nesse contexto, seus habitantes querem o mal, são corruptos, incapazes de 

executar um trabalho útil em comum (e para o bem comum), estão isolados e confusos 

pela má vontade recíproca, que fragiliza a estrutura comunitária e leva à guerra e à 

miséria. 

Em contraste, a civitas Dei no Paraíso é um local de justiça. Aí moram as 

almas em sua ordem apropriada, trabalhando em comum, cada um contente 

com o lugar que lhe coube, partilhando de um bem verdadeiro, que é 

inexaurível e confere prazer, pois novas almas redimidas chegam sempre 

para gozar do seu deleite. Nas manifestações dos eleitos, nas esferas 

planetárias, a diversidade de disposições e vocações formam a ordem natural, 

no interior da qual cada homem se torna cidadão; e na medida de suas 

aptidões, se faz membro da comunidade humana, cujo objetivo é a 

„atualização‟ da ordem divina na terra. E é essa comunidade humana que, no 

curso de uma vida correta, o conduz ao discernimento e à beatitude. Assim, 

ele se torna cidadão do reino de Deus, a verdadeira Roma aeterna, ocupando, 

na hierarquia, lugar condizente com sua predisposição.
199

 

 

 Naturalmente, se levarmos em consideração o caráter polissêmico da Comédia, 

Dante não pretendia simplesmente fazer uma parábola a respeito das punições ao 
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pecado e das recompensas à virtude. Como homem político que era, preocupava-se com 

a situação do povo italiano, dividido em várias cidades-estados envolvidas em lutas 

intermináveis, e acreditava que a solução dos problemas estava na aceitação, por toda a 

Europa, da autoridade secular soberana de um imperador200 em detrimento de um poder 

total (secular e espiritual) da Igreja. Dante vira o propósito de Deus ao associar o 

nascimento do Império Romano com a fundação da fé cristã. “Seu objetivo principal ao 

escrever a Commedia (como já fora ao escrever Il Convivio) era promover essa 

convicção entre um público cada vez maior.”201 

Assim, muito embora a Comédia descreva o estado das almas depois da 

morte, seu tema, em última análise, continua sendo a vida terrena, com toda a 

sua gama de acontecimentos, com todo o seu conteúdo.
202

 

 

 Munido, pois, desse conhecimento de mundo, da história, das ciências, da fé 

cristã, de sua prodigiosa memória, da impressionante habilidade artística de criar 

imagens, metáforas e alegorias, de um sistema filosófico particular que postulava a 

razão como a faculdade que leva o homem a Deus, à virtude, à perfeição moral e 

espiritual, Dante, como um taxonomista, reuniu toda a sabedoria acumulada pelos 

séculos que o precederam – em um rompante que se poderia dizer enciclopédico – numa 

obra de forma, conteúdo e estilo até então nunca vistos. E aqui, mais uma vez, para 

encerrar, não podemos deixar de citar outra bela passagem de Borges sobre a Comédia: 

Imaginemos, numa biblioteca oriental, certa lâmina pintada há muitos 

séculos. Talvez seja árabe, e nos dizem que nela estão figuradas todas as 

fábulas das Mil e Uma Noites; talvez seja chinesa, e sabemos que ilustra 

algum romance com centenas ou milhares de personagens. No tumulto de 

suas formas, alguma – uma árvore semelhante a um cone invertido, 

mesquitas de cor avermelhada sobre uma muralha de ferro – desperta-nos a 

atenção, e dessa passamos a outras. Declina o dia, fatiga-se a luz e, à medida 

que nos internamos na gravura, compreendemos que não há coisa na terra 

que não esteja aí. O que foi, o que é e o que será, a história do passado e a do 

futuro, as coisas que tive e as que terei, tudo isso nos espera em algum lugar 

desse labirinto tranquilo... Fantasiei uma obra mágica, uma lâmina que 

também fosse um microcosmo; o poema de Dante é essa lâmina de âmbito  
universal.

203
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Capítulo 4 – A Divina Comédia de Piero e Giuseppe Bagnariol 

 

Chegamos enfim ao último capítulo deste trabalho em que propomos a análise 

de duas adaptações da Divina Comédia, de Dante, para os quadrinhos. Como dissemos 

no primeiro capítulo, trata-se dos trabalhos realizados pelo quadrinista italiano radicado 

no Brasil Piero Bagnariol204 (junto com seu pai, Giuseppe, roteirista) e do designer 

gráfico norte-americano Seymour Chwast205, em sua primeira incursão no universo dos 

quadrinhos. Tal análise será baseada na leitura do poema junto com a observação e 

descrição de determinados trechos das adaptações para verificarmos as soluções e 

estratégias utilizadas por cada artista em seu trabalho de transposição, sem que 

fidelidade ocupe lugar central em nossa investigação.  

 

 

FIGURA 23 – Capa de A Divina Comédia em Quadrinhos , por Piero e Giuseppe Bagnariol. 
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Começaremos pela dos Bagnariol, cujo roteiro e seleção de passagens da 

Comédia foram realizados pelo pai de Piero, Giuseppe Bagnariol. O álbum faz parte da 

Série Clássicos em HQ, da Editora Peirópolis, lançada em 2005 com a adaptação de 

Dom Quixote por Caco Galhardo. Como ficou dito alhures, a Peirópolis é uma editora 

especializada em livros didáticos e paradidáticos, e a referida série já teve três livros 

selecionados pelo Programa Nacional Biblioteca na Escola (PNBE). Numa entrevista 

concedida em 2011 ao programa Universo Literário, da Rádio UFMG, Piero disse 

considerar a proposta da editora e de sua obra como um “atalho para o entendimento da 

obra de Dante”206, pela qual ele se diz fascinado, embora reconheça a dificuldade 

imposta pelo excesso de referências a fatos, pessoas, personagens mitológicos ou 

históricos, reais ou fictícios etc. 

Renata Farhat, editora da Peirópolis, estabeleceu dois critérios para a série: o 

primeiro diz respeito à relação do adaptador com a obra e, o segundo, à manutenção, 

nos balões e recordatórios dos quadrinhos, unicamente de textos originários da obra em 

adaptação, com poucas interferências dos adaptadores. Daí o cuidado na escolha dos 

artistas e das traduções do texto utilizadas pelos adaptadores.207 No caso da Divina 

Comédia, escolheu-se um artista italiano residente no Brasil e as traduções de Jorge 

Wanderley208 para o Inferno, Henriqueta Lisboa209 para o Purgatório e Haroldo de 

Campos210 para o Paraíso. Três tradutores (mais uma vez o número três), sendo que 

nenhum desses autores traduziu a Comédia em sua inteireza – traduziram apenas alguns 

Cantos de um único Cântico (ou reino)211; no entanto, são consideradas as melhores 

traduções para o português e as de maior reconhecimento literário. O trabalho recebeu o 

suporte de Maria Teresa Arrigoni212, estudiosa da obra de Dante e responsável pela 

escolha das referidas traduções. Em prefácio ao álbum, ela diz, em defesa das 

adaptações para os quadrinhos: 
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A grande narrativa dantesca, que poderia ficar relegada às estantes de uma 

biblioteca especializada, presa nas teias dos estudos literários, ou mesmo 

viver como livro de cabeceira apenas dos leitores aficionados, chega aos 

quadrinhos – coloridos vitrais legendados – com as traduções de Jorge 

Wanderley, Henriqueta Lisboa e Haroldo de Campos , dando continuidade e 
nova vida à aventura medieval que sobreviveu aos séculos.

213
 

 

 

FIGURA 24 – O universo de Dante em diagrama de Piero Bagnariol .
214

 

 

Em termos materiais, o álbum de Piero Bagnariol apresenta-se em uma 

encadernação de lombada quadrada, com formato 20 x 27 cm, 72 páginas em papel 

couché fosco de 180 mg de gramatura e impressão em quatro cores. Os desenhos, que 

buscam certo realismo, são finalizados em nanquim e pintados com aquarela. No 
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Inferno, o traço é rude, com predominância de linhas tortas e quebradas; a atmosfera 

que envolve a multidão que se amontoa caoticamente é sufocante, com prevalência de 

tons de vermelho, preto (e cinza), ocre e lilás (ou roxo). No Purgatório, as linhas se 

atenuam e se tornam mais sinuosas, com exceção das passagens em que há a presença 

de pedras, que são ásperas e angulosas; as cores dominantes são o azul, o verde e o 

cinza. Finalmente, no Paraíso, as linhas adquirem mais liberdade e os desenhos se 

tornam mais abstratos, criando uma atmosfera etérea e às vezes pirotécnica (o Paraíso é 

pura luz), na qual dominam os tons de vermelho, amarelo e branco. As figuras de Dante 

e Beatriz se tornam quase minúsculas, em contraposição à grandeza do Paraíso. 

Comecemos por um exame das capas: 

 

 

FIGURA 25 – Capa e contracapa de A Divina Comédia em Quadrinhos . 

 

A capa e a contracapa do álbum dos Bagnariol formam juntas uma única 

imagem na qual Dante, com olhar assustado e vestindo o famoso traje vermelho, 

eternizado pela pintura de Botticelli, domina o primeiro plano; seguem-no 

imediatamente Virgílio e Beatriz, do lado direito. Atrás deles, a montanha do 

Purgatório, com sua porta, terraços e o Paraíso Terrestre no topo. Do canto superior 
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direito descem fachos de luz com os símbolos dos sete planetas (que representam os 

sete céus planetários) do Paraíso. No canto superior esquerdo da capa está o título: os 

termos “A Divina Comédia” estão grafados em caracteres medievais e, “em 

quadrinhos”, numa fonte mais despojada e própria dessa mídia. O restante da imagem 

(mais da metade da capa e a contracapa inteira) representa cenas do Inferno, com o 

próprio Lúcifer bem ao lado esquerdo de Dante. Segue-o a imagem de um ladrão (na 

sétima vala do oitavo círculo, eles são atacados por serpentes); outro condenado está 

preso no gelo, com a mão para fora; do penhasco escorre sangue (sem dúvida do rio 

Flegetonte); no primeiro terraço, dois danados recebem chicotadas de um demônio, 

enquanto outro corre das bolas de fogo que lhe caem sobre a cabeça (uma menção à 

planície incandescente do Inferno); no segundo terraço, vemos uma sepultura em 

chamas, que  remete ao círculo dos heréticos, na cidade infernal de Dite. No topo 

superior esquerdo da contracapa, domina a figura de Gerião, que leva Dante e Virgílio 

ao círculo dos fraudulentos.  

O que se percebe é que grande parte do espaço (talvez uns 70%) é ocupado por 

imagens do Inferno e que há uma ênfase no aspecto de aventura inerente à história – 

bem adequada para atrair o público pretendido. É bem verdade também que muitos dos 

que "leram" a Divina Comédia, leram apenas o Inferno – e atesta-o a afirmação de Otto 

Maria Carpeaux, que mais uma vez citamos aqui:  

O julgamento unânime dos leitores de todos os séculos concorda em um 

ponto: que a parte mais "interessante", mais humana do Cosmos dantesco, é o 

"Inferno"; e nesta afirmação se esconde um dos julgamentos mais graves que 
já se pronunciaram contra a humanidade.

215
 

 

Para narrar a fantástica viagem da Comédia, Giuseppe Bagnariol, roteirista, 

criou uma narrativa paralela na qual Dante se encontra, em uma taverna, com 

Bartolomeo dela Scala216, senhor de Verona, a quem conta sua história. Numa resenha 

sobre a adaptação publicada na época do lançamento, o jornalista Eduardo Sterzi, da 

Folha de S. Paulo, fez uma acurada observação a respeito de tal expediente: 

Esse procedimento é problemático, pois concentra sobretudo no ano de 1303 

uma narrativa que, segundo os biógrafos mais reputados, foi escrita de 1304 a 

1321, e que traz a marca desses anos. Se a história fosse somente contada por 
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Dante aos irmãos, sem os versos, poderíamos compreender seu relato como 

uma espécie de antecipação do livro a ser escrito a partir do ano seguinte.
217

 

 

Vejamos o prólogo da adaptação dos Bagnariol: 

 

FIGURA 26 – Prólogo de A Divina Comédia em Quadrinhos .
218

 

  

De fato, ao leitor que conheça tais informações e personagens da história de 

Dante pode ocorrer certo estranhamento na estratégia adotada pelos adaptadores. 

Contudo, o mesmo talvez não ocorra ao leitor iniciante, já que essa história paralela, 

além de permitir tomadas de fôlego219 e saltos na narrativa, também não compromete a 

fruição da obra. 

 Como também dissemos anteriormente, diversos artistas já ilustraram a Divina 

Comédia, sendo Gustave Doré, Botticelli, Salvador Dalí e William Blake os modelos 
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supremos e nos quais muitos outros se basearam para criar suas versões do outro mundo 

de Dante. As obras desses artistas constituem, ao lado do texto, outras camadas 

intertextuais, outras fontes às quais o adaptador se reporta. Com Piero Bagnariol não foi 

diferente: 

Para acompanhar a mudança de estilo que ocorre em Dante na Comédia 
(grotesco no Inferno, elegíaco no Purgatório e sublime no Paraíso), em A 

Divina Comédia em quadrinhos as principais referências foram 

imagéticas. Trata-se portanto de outra abordagem de apropriação do 

texto clássico. Não chamaríamos de tradução, mas de recriação a partir 

de referências iconográficas. Para o Inferno, recuperamos a obra de 

Doré; para o Purgatório, Botticelli; e para o Paraíso, os ícones 

bizantinos. Da mesma forma, as traduções escolhidas para cada um dos três 

reinos enfatizam esta mudança: Jorge Wanderley para o primeiro, Henriqueta 

Lisboa no segundo e Haroldo de Campos no terceiro.
220

 (Grifos nossos) 

 

Gustave Doré (1832-1883) foi um dos mais famosos e prolíficos ilustradores 

franceses do século 19. Exerceu também a pintura e desenhava, mas foram suas 

litogravuras que o alçaram à fama. De forma sistemática, ilustrou diversas obras 

literárias, entre elas, Dom Quixote, de Cervantes; Paraíso Perdido, de Milton; 

Gargântua e Pantagruel, de Rabelais; e a Bíblia – para ficarmos apenas com algumas. 

Realizou a ilustração da Divina Comédia entre 1857 e 1868.  

Vejamos um exemplo dessa “recriação a partir de referências iconográficas” ao 

lado do texto de Dante. Começaremos por Caronte, o barqueiro do primeiro rio do 

Inferno, o Aqueronte – na verdade, é preciso atravessá-lo para atingir o Inferno. 

Personagem extraído da mitologia grega, ele é o barqueiro do Hades, o mundo dos 

mortos dos gregos antigos. Assim o descreve Dante no Canto III do Inferno: 

E em barca, rumo a nós, a atravessá-lo, 

Vem um velho, já brancos os cabelos , 

Gritando: “Ai de vós, míseros vassalos! 

 

[...] 

 

                                             Serenas face e barba logo vejo 

No barqueiro do lívido palude 

De chama aos olhos em rubro lampejo.
221

  

(Grifos nossos) 
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Deduz-se dessa passagem que se trata de uma figura antropomórfica cujo único 

traço assustador ou sobrenatural são os olhos em brasa. Gustave Doré, que mantém o 

aspecto humano da personagem, indubitavelmente se remete ao afresco do Juízo Final, 

de Michelângelo, na Capela Sistina, Vaticano, que retrata um Caronte com corpo 

humano, embora algumas características sejam monstruosas, que, com seu remo, toma 

força para “tanger” os condenados para dentro de sua barca. Seus pés são garras, as 

feições do nariz e da boca lembram as de um felino com um grande lábio inferior, as 

orelhas são pontudas, os olhos arregalados, o cabelo crespo em tufo sobre a fronte e, por 

fim, a pele esverdeada. 

 

 

FIGURA 27 – Detalhe do Juízo Final, de Michelângelo.
222

 

                                                                 
222

 Disponível em: 

<https://en.wikipedia.org/wiki/The_Last_Judgment_(Michelangelo)#/media/File:Michelangelo_JGericht5

.jpg>. Acesso em: 21/11/2016. 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Last_Judgment_(Michelangelo)#/media/File:Michelangelo_JGericht5.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Last_Judgment_(Michelangelo)#/media/File:Michelangelo_JGericht5.jpg


81 
 

 

FIGURA 28 – Gustave Doré, Inferno, Canto III.
223

 

 

 

FIGURA 29 – Caronte de Piero Bagnariol.
224
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 Vemos que a imagem de Piero Bagnariol (quadro inferior) dialoga com a 

imagem de Doré (que remete, por sua vez, ao afresco de Michelângelo) ao dar 

continuidade ao movimento do barqueiro infernal. Seu Caronte, como o de 

Michelângelo, tem corpo humano, mas os olhos são monstruosos, destituídos de íris e 

pupilas – imagem bastante próxima, diga-se de passagem, à descrição de Dante (apesar 

de faltarem as “serenas face e barba” do poema). O primeiro quadro da sequência 

também se relaciona, podemos dizer, com outra ilustração de Doré: 

 

 

FIGURA 30 – Caronte, por Gustave Doré.
225

 

 

Outro exemplo de rapport com Doré acontece quando Dante e Virgílio descem à 

vala dos semeadores de discórdia (nona vala do oitavo círculo, Canto XXVIII) e 

deparam-se com a alma de Bertrand de Born, poeta provençal que, quando na Inglaterra, 

teria incitado o jovem Henrique a se rebelar contra o pai, Henrique II226. Mas antes 

vejamos sua aparição no poema, no Canto XVIII: 

Chegado ao pé da ponte que lá havia, 

ergueu bem alto o braço co’a cabeça 

para fazer bem claro o que dizia 
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E era: “Que a minha pena ora conheças, 

tu que respiras, mas vai vendo os mortos: 

outra maior não há que te apareça! 

 

Dirás de mim como aqui te reporto: 

eu sou Bertrand de Born, que ao jovem rei  

dei mau conselho e ora assim me transporto. 

 

A pai e filho inimigos deixei: 

Arquitofel não fez mais de Absalão 

e de Davi, que os conselhos que dei. 

 

   Pois separei os de tanta união, 

levo apartado o cérebro – ó traspasso! –  

dos seus princípios, que no tronco estão. 

 

Assim a pena sofro em contrapasso”.
227

 

 

 

 

FIGURA 31 – Bertrand de Born, por Piero Bagnariol.
228

 

 

Neste exemplo, Piero insere a imagem dentro do balão, que, em princípio, 

deveria conter apenas falas. Trata-se de um recurso eficiente nos quadrinhos, que une o 

texto do poema à imagem que ele suscita, como se Dante falasse em imagens. Ele 

também coloca a cabeça de Bertrand na mão esquerda (enquanto Doré a põe na direita). 
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FIGURA 32 – Bertrand de Born, por Gustave Doré.
229

  

 

Naquela imagem de Piero é possível encontrar um artifício utilizado pelo artista 

ao longo de toda a obra como forma de identificar as várias personagens da Comédia: 

seus nomes aparecem grafados próximos a elas e uma espécie de placa identifica seus 

pecados. O mesmo expediente é utilizado no manuscrito Holkham230, que Piero também 

cita como uma de suas fontes: 

O manuscrito Holkham, Giotto, Botticelli e Doré foram as principais 

referências iconográficas desta trilha entre Inferno, Purgatório e 

Paraíso, que poderia ser considerada o arquétipo de todas as histórias ou uma 
metáfora do percurso espiritual do ser humano.

231 

 

Vejamos uma ilustração do manuscrito: 
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FIGURA 33 – Dante e Virgílio chegam à margem do rio Flegetonte, onde encontram os centauros que 

vigiam os violentos do sétimo círculo infernal.
232

 

 

 

Curiosamente, nesta mesma passagem da adaptação de Piero (a da punição dos 

violentos contra o próximo), o artista toma uma das poucas liberdades a que se permite 

em sua adaptação e insere, entre os condenados que submergem no rio de sangue 

fervente, duas figuras bem conhecidas da nossa história recente que se encaram 

ferozmente – ambas ícones da violência: Hitler e Stalin. 
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FIGURA 34 – Hitler e Stalin entram na figuração do círculo dos violentos contra o próximo .
233

 

  

De forma igualmente curiosa, Piero Bagnariol apresenta-nos, não sabemos o 

porquê, duas imagens diferentes de Lúcifer.234 A primeira surge quando Dante começa a 

contar sua jornada a Bartolomeo della Scala na taverna, no início do álbum. Ela 

apresenta uma única cabeça com três bocas de três cores (amarela, vermelha e marrom) 

que mastigam os traidores Cássio, Bruto e Judas, asas como as de morcego, barba 

azulada e corpo recoberto por pelo cor-de-rosa; os pés estão presos no gelo do lago 

Cocito e ele defeca um condenado. A segunda imagem possui três cabeças (uma 

amarela, outra vermelha e a terceira, preta); tem asas de morcego, dois seios e corpo 

recoberto de pelo preto, cuja parte inferior está presa no lago de gelo. Essas 

representações de Lúcifer parecem ter uma inspiração dupla: as asas de morcego e a 

atmosfera gelada são as mesmas encontradas em Doré; o corpo, no entanto, que em 

Doré é humano (com uma cabeça e três faces), em Piero assume um caráter 
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teratológico, mais próximo de Giotto. Vejamos, mas não sem antes lermos a passagem 

de Dante: 

Vamos até que ao mestre lhe pareça 

suficiente o espaço a me mostrar 

a criatura que foi bela e que avessa 

 

se revelou; e ele me fez parar 

e disse: “Eis Dite
235

, e este aqui o ponto 

em que de forças deves te amparar”. 

 

Quanto eu fiquei, leitor, gelado e tonto, 

não peças que eu descreva, que eu me esquivo: 

não há palavras para tal confronto. 

 

Eu não morri, mas não estava vivo; 

pensa tu mesmo, se és imaginoso, 

quanto ir sem vida ou morte é aflitivo. 

 

O imperador do reino doloroso 

do gelo erguia seu tronco no espaço; 

mais a um gigante me igualo afrontoso, 

 

que os gigantes cotejam com seus braços; 

calcula o todo se na escala veio 

   a parte à vista em tão grande pedaço. 

 

Se ele foi belo como agora é feio, 

e contra Quem o fez se ergueu ousado, 

deve ser dele que o Mal sobreveio. 

 

Ó quanto me deixou maravilhado 

ver que três faces na cabeça havia! 

A que ia adiante, tinta de encarnado; 

 

das outras duas que a ela seguiam 

em meio à espádua, cada uma delas, 

e que na fronte à outra reuniam, 

 

era a direita entre branco e amarela 

e a esquerda era da cor desses que vêm 

lá de onde o rio Nilo se revela. 

 

Duas asas sob elas se mantêm 

na escala que em tal ave tem emprego. 

velame igual, no mar, não viu ninguém. 

 

Não tinham plumas; como as de um morcego, 

era o feitio; e ondas de vento, três,  

esvoaçavam do seu desassossego. 

 

Tanto frio ao Cocito em gelo fez. 

Com seis olhos choravam; por três mentos  

vão pranto e baba e sangue de uma vez. 
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Em cada boca os dentes um sangrento 

pecador trituravam na dentada, 

e assim sofriam três em tal tormento. 

 

No da frente as mordidas eram nada, 

comparadas ao dano que das garras 

vinha às costas da presa, despelada. 

 

“A alma que ali, na pena-mor esbarra”, 

disse o meu mestre, “é Judas Iscariotes , 

que a cabeça tem dentro da bocarra. 

 

Dos outros dois, os do mais baixo lote, 

o que pende da fauce negra é Bruto: 

não fala nada e se contorce aos botes. 

 

O outro é Cássio, os seus membros revolutos. 

Mas torna a noite. Vamo-nos daqui; 

já vimos tudo, neste vil reduto”. 
236

 

(Grifos nossos) 

 

 

FIGURA 35 – Lúcifer, por Gustave Doré.
237

 

                                                                 
236

 ALIGHIERI, Dante. A Divina Comédia – Inferno. Clássicos Abril Coleções. Trad. Jorge Wanderley. 

São Paulo: Abril, 2010. Canto XXXIV, p. 407-409. 
237

Disponível em: <http://www.worldofdante.org/pop_up_query.php?dbid=I636&show=more>. Acesso 

em: 21/11/2016.  



89 
 

 

FIGURA 36 – Lúcifer, por Gustave Doré.
238

 

 

 

FIGURA 37 – Lúcifer, por Giotto.
239
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FIGURA 38 – Primeiro Lúcifer de Piero Bagnariol.
240

 

 

 

FIGURA 39 – Segundo Lúcifer, ou Dite, de Piero Bagnariol.
241
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 Algumas considerações sobre o Lúcifer de Dante, os de Doré e os de Piero 

Bagnariol:  

Em Dante, “vê-se” Lúcifer da cintura para cima – o resto do corpo está 

congelado no lago Cocito. Ele possui uma cabeça com três faces de cores diferentes (a 

do centro, vermelha; a da direita, entre amarela e branca; e a da esquerda, preta – cada 

uma a mastigar um traidor famoso), duas asas de morcego e não defeca pecadores.  

Em Doré temos também duas imagens idênticas de Lúcifer. A diferença entre 

ambas é que, em uma, vêmo-lo da cintura para cima com os cotovelos apoiados no gelo 

a segurar a cabeça de três faces (cujas bocas não mastigam traidores) e dois chifres, num 

gesto quase de enfado; na outra, ele se encontra sentado no lago congelado, com as 

pernas cruzadas (os pés presos) e joelhos à mostra, a mastigar Judas, Bruto e Cássio. 

Seu aspecto, nos dois casos, é antropomórfico. 

Piero, por sua vez, apresenta-nos duas figuras diferentes: a primeira tem uma 

cabeça com cinco chifres, três faces das mesmas cores citadas por Dante (cujas bocas 

mastigam pecadores), corpo peludo cor-de-rosa, três pares de asas semelhantes às de 

morcego e os pés congelados no Cocito, enquanto defeca um condenado; a segunda 

mostra apenas a parte superior do corpo, que tem três cabeças também das mesmas 

cores referidas anteriormente, três pares de asas semelhantes às de morcego, corpo 

recoberto por pelo preto e dois seios. 

Passemos agora ao Purgatório, esta “casa do poeta”242 nas palavras de 

Henriqueta Lisboa, e vejamos como Piero Bagnariol estabeleceu diálogo com a obra de 

Botticelli. 

Nos anos 1480, Sandro Botticelli (1445-1510), o grande artista italiano do 

Renascimento, recebeu encomenda de Lourenço de Medici para executar uma série de 

ilustrações, uma para cada Canto, da Divina Comédia. O trabalho nunca chegou a ficar 

pronto e as 91 folhas de pele de ovelha, atualmente bastante frágeis pelo desgaste do 

tempo, espalharam-se entre Berlim, Londres e Roma.243 
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Ao lado da delicadeza do traço que distingue Botticelli, uma das principais 

características dos desenhos, pelo menos nas representações do Inferno e do Purgatório, 

é a repetição das figuras de Dante e Virgílio na mesma cena, ao mesmo tempo em que 

executam diferentes ações, o que permite ao artista criar um verdadeiro mapa da 

peregrinação de Dante. Vejamos um exemplo: 

 

FIGURA 40 – Ilustração para o Canto X, por Botticelli.
244

 

 

 Nessa ilustração, Dante e Virgílio adentram a cidade de Dite, no Canto X. É 

possível distinguir dois movimentos: um da direita para a esquerda e outro em diagonal, 

do canto direito superior para o canto esquerdo inferior.  

Esta capacidade de conduzir o olhar do observador é característica dos 

artistas do Renascimento, principalmente a partir da introdução da 
perspectiva na pintura por parte de Giotto.

245
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 Este mesmo esquema foi utilizado por Piero, também com a intenção de guiar o 

olhar do leitor, quebrando a ordem convencional de leitura (da esquerda para a direita, 

de cima para baixo) e criando um movimento de zigue-zague de cima para baixo, da 

esquerda para a direita, bastante inusitado e original para a mídia dos quadrinhos. 

 

 

FIGURA 41 – Cena do Purgatório, Canto XV, por Piero Bagnariol.
246

 

 

Outro exemplo que nos remete a Botticelli é aquele da procissão que acontece no 

Paraíso Terrestre e que assume o caráter de alegoria da Igreja Católica. No Paraíso 

Terrestre (Canto XXIX), Dante testemunha uma espetacular procissão de imagens 

religiosas. Primeiro, ele vê sete longas velas douradas que deixam atrás de si um rastro 

com as cores do arco-íris. A representar os sete dons do Espírito Santo (sabedoria, 

compreensão, conselho, fortaleza, sabedoria, piedade e temor a Deus), essas velas 

guiam a procissão de figuras e símbolos bíblicos: 24 anciãos, aos pares, vestidos de 

branco e coroados de lírios, simbolizam os livros do Antigo Testamento; quatro animais 

alados (os Evangelhos); um carro de duas rodas puxado por um Grifo247 (a Igreja guiada 
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por Cristo – o monograma ☧, sobre o Grifo, representa as iniciais gregas do nome de 

Cristo, “Qui” e “Rô”, ou “CR”); três dançarinas vestidas de vermelho, verde-esmeralda 

e branco, à direita (as virtudes teologais – fé, esperança e caridade), e quatro dançarinas, 

uma com três olhos, em trajes avermelhados (virtudes cardeais: prudência, justiça, 

fortaleza e temperança); outros sete anciãos vestidos de branco, incluindo dois senhores 

que representam os Atos dos Apóstolos, de São Lucas, e as Epístolas, de São Paulo; 

quatro senhores de aparência humilde simbolizam as Epístolas Canônicas de Pedro, 

Tiago, João e Judas; e, por último, encerra o cortejo uma senhora que representa o 

Apocalipse de São João.248 

 

  

FIGURA 42 – A procissão no Paraíso Terrestre, por Botticelli.
249
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FIGURA 43 – A procissão no Paraíso Terrestre, por Piero Bagnariol.
250

 

  

Subiremos agora aos píncaros do Paraíso.  

Como nos disse Piero Bagnariol, para a concepção desse reino, sua grande 

referência foram os ícones bizantinos. A arte bizantina atingiu seu apogeu durante o 

governo de Justiniano, soberano do Império Romano do Oriente, cuja capital era 

Constantinopla (antiga Bizâncio, colônia grega), cidade fundada pelo imperador 

Constantino em 330 d. C. às margens do Mar Negro, próxima ao Estreito de Bósforo.  

Trata-se de uma arte hierática e bastante suntuosa, com profusão de dourados, 

que se manifestou na arquitetura e na forma de magníficos mosaicos e ícones religiosos, 

que pretendiam mostrar a grandeza do cristianismo e do Império Romano. Era regida 
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por uma série de convenções, como a frontalidade/bidimensionalidade, a hierarquia na 

representação de figuras cristãs (a posição de cada figura na composição), os gestos, 

mãos, pés, vestuário e símbolos. 

A afirmação do cristianismo coincidiu historicamente com o momento de 

esplendor da capital do Império Bizantino. Por isso, ao contrário da arte cristã 

primitiva, que era popular e simples, a arte cristã depois da oficialização do 
cristianismo assume um caráter majestoso, que exprime poder e riqueza. 

A arte bizantina tinha um objetivo: expressar a autoridade absoluta do 

imperador, considerado sagrado, representante de Deus e com poderes 

temporais e espirituais.
251

 

 

Contudo, a Itália recebera influência da arte bizantina quando Justiniano, que 

reinou de 527 a 565, tentou recuperar o que tinha sido o Império Romano do Ocidente, 

que caíra em mãos de invasores bárbaros em 476. Por ser um ponto estratégico, Ravena 

foi um dos pontos mais visados na conquista da península itálica. Após sucessivas 

tentativas, em 540 a cidade foi reconquistada e se tornaria a capital do Império 

Bizantino na Itália.  

Naquela cidade se encontra a Basílica de San Vitale, que abriga mosaicos que 

contam passagens do Velho Testamento. No entanto, interessa-nos particularmente um, 

que representa o imperador Justiniano, e que, sem dúvida, foi a “referência 

iconográfica” para Piero Bagnariol. Ele nos diz: 

Para representar as personagens que o poeta encontra [no Paraíso], a opção 

foi utilizar, ao lado das luzes [as almas são seres luminosos], ícones das 

próprias personagens. Além de esquemáticas, estas figuras guardam um certo 

caráter impessoal que se aplica bem à ideia de uma representação pouco 
realista – e portanto menos “material” – do sagrado.

252
 

 

Vejamos o mosaico seguido pela imagem de Piero: 
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FIGURA 44 – Imperador Justiniano, Basílica de San Vitale, Ravena, Itália .
253

 

 

 

FIGURA 45 – Imperador Justiniano.
254
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Piero repete o expediente quando surgem São Pedro, São Jacó, São João e Adão. 

A imagem de um ícone é colocada ao lado do espírito de luz de cada personagem. Neste 

caso, não encontramos exemplares, na arte bizantina, que correspondam exatamente aos 

desenhos da adaptação, mas eles seguem os mesmos padrões de representação 

encontrados nos ícones antigos: postura rígida, frontal, a cabeça rodeada por uma 

auréola e encimada pelo nome latino (que também costuma aparecer em grego). 

 

 

FIGURA 46 – Representações de São Pedro, São Tiago, São João e Adão
255
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Outro recurso utilizado por Piero no Paraíso é o mise en abyme – como de resto 

o utiliza Dante em toda a Comédia, já que dentro de sua narrativa aparecem tantas 

outras narrativas quantos são os personagens com quem ele se encontra. No caso 

específico De Justiniano, vemos que ele narra a história da Roma antiga e do Império 

Romano. Essa narração aparece do lado direito do ícone do imperador, abaixo da asa da 

águia, o símbolo daquele império. A leitores mais experientes é possível identificar pelo 

menos duas das imagens utilizadas como referência por Piero: O juramento dos 

Horácios e As Sabinas, ambas obras do pintor neoclassicista francês Jacques-Louis 

David (1748-1825). 

 

 

FIGURA 47 – O juramento dos Horácios , por Jacques-Louis David.
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FIGURA 48 – As Sabinas , por Jacques-Louis David.
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Outro exemplo da utilização do mise en abyme pode ser visto no Quarto Céu 

(representado pelo Sol), onde se encontram os sábios ou potestades. Lá, entre as almas 

iluminadas, representadas por Piero como bolas de luz, encontra-se São Tomás de 

Aquino, que faz o elogio a São Francisco, e Bonaventura da Bagnoreggio, que, por sua 

vez, faz o elogio de São Domingos. Essa estratégia de Piero é bastante útil, pois ela 

ajuda a “enxugar” a quantidade de texto do poema.  

 

FIGURA 49 – Dois exemplos de mise en abyme.
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 Em seguida, Dante ascende ao céu de Marte, onde se encontram os mártires. É 

lá, naturalmente, que Dante tem a visão do Redentor numa cruz de luzes da qual ressoa 

uma melodia de louvor a Cristo. Nesta passagem, Dante encontra seu tataravô 

Cacciaguida, que lhe adverte a respeito de seu exílio e recomenda-lhe escrever tudo o 

que vir na sua viagem pelo Além259. Vejamos a imagem de Piero, que mais uma vez 

recorre ao mise en abyme.  

 

FIGURA 50 – Cristo e Cacciaguida.
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Ascendendo ainda mais, Dante vê a Virgem Maria. Piero sem dúvida remeteu-se 

a uma pintura de Giotto considerada um marco na história da arte: A Virgem de Todos 
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os Santos, atualmente na Galeria degli Ufizzi, em Florença. Trata-se de uma enorme 

têmpera261 sobre madeira pintada entre 1300 e 1303, que mostra a Virgem sentada num 

trono a segurar o menino Jesus. Essa pintura introduziu a ideia de perspectiva, ainda que 

muito incipientemente, e abriu os caminhos para o desenvolvimento da arte 

renascentista. 

O estilo de Giotto é, portanto, uma inovação na pintura realizada até então. 

Embora alguns elementos ainda remetam a métodos tradicionais, como o 

fundo dourado ou a hierarquia das figuras (a Virgem e Jesus são grandes, e os 

anjos, menores em comparação), o novo valor dado à figura humana e sua 

relação com o espaço faz desse trabalho um exemplo muito importante do 

novo curso da pintura do século 14. 

Embora a perspectiva de Giotto seja ainda intuitiva e não científica como a 

que será desenvolvida no século 15, a revolução figurativa que acontece 

durante os próximos cem anos e conhecida como Renascimento se deve em 

grande medida a esse mestre.
262

 

 

                              

FIGURAS 51 E 52 – Virgem de Todos os Santos
263

, de Giotto, e a Virgem de Piero Bagnariol.
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Piero Bagnariol, no entanto, faz algumas modificações na imagem original: sai toda a 

figuração – inclusive o menino Jesus – e permanecem apenas a Virgem entronada e o arcanjo 

Gabriel (reconhecível apenas pelo nome escrito), cujo movimento circular ao redor dela forma 

uma mandorla da qual se desprendem raios de uma fulgurante luz amarela. Foram acrescentadas 

as letras gregas “MP” e “ΘΥ”, abreviaturas para os termos “Mãe de Deus” – comuns em 

ícones bizantinos.  

O lar de todos os beatos é junto de Deus no Empíreo, uma dimensão de pura luz 

além do espaço e do tempo. Dante vê os abençoados sistematicamente arranjados em 

uma imensa rosa branca – a Cândida Rosa: como um holograma, uma imagem 

tridimensional, ela é formada a partir de um raio de luz refletido na superfície do 

Primum Móbile. A rainha da Cândida Rosa é a Virgem Maria, tradicionalmente 

representada ela mesma como uma rosa. Essa rosa celestial lembra as rosáceas das 

catedrais góticas, como a de Notre-Dame265 em Paris. 

 

 

FIGURA 53 – Rosácea norte da Catedral de Notre-Dame, Paris.
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A Cândida Rosa está simetricamente estruturada de acordo com vários critérios, 

incluindo crença, idade e gênero. Metade da Rosa, já cheia, abriga aqueles que, de 
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acordo com a tradição cristã, acreditavam no Cristo por vir (os abençoados da Bíblia 

Hebraica); a outra metade, com apenas alguns assentos ainda livres, contém aqueles que 

acreditavam no Cristo já vindo – os cristãos salvos. Duas filas marcam a divisão da 

Rosa em outras duas metades. Na fila abaixo de Maria aparecem mulheres da Bíblia 

(Eva, Raquel, Sara, Rebeca, Judite, Rute e outras não nomeadas). Do lado oposto a 

Maria, João Batista encabeça uma fila de homens – São Francisco, São Benedito, Santo 

Agostinho e outros pais do cristianismo. A Virgem é ladeada por Adão (o primeiro 

homem) e Moisés de um lado, e São Pedro (o primeiro papa) e São João Evangelista, do 

outro. João Batista é ladeado por Luzia e Ana, mãe de Maria. Enquanto apenas adultos 

estão sentados na seção superior da Cândida Rosa, abaixo de uma certa linha, ela 

contém as almas das crianças, que lá estão não por seus méritos, já que não eram 

capazes de fazer uso do livre-arbítrio, mas por predestinação. Como as leis da física não 

se aplicam ao Empíreo, a capacidade de Dante de ver essas figuras não é diminuída pela 

distância. 

No caso da Cândida Rosa, Piero parece ter se voltado mais uma vez para as 

ilustrações de Doré. Senão, vejamos: 

 

FIGURA 54 – Cândida Rosa, por Gustave Doré.
267
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FIGURA 55 – Cândida Rosa, por Piero Bagnariol
268

 

 

Chegamos, enfim, à visão mais esperada de toda a Divina Comédia: Deus – ou a Divina 

Trindade, para sermos mais exatos. Mas como um poeta pôde fazê-lo? Como representar essa 

entidade tão absconsa? De acordo com Barbara Reynolds, Dante se baseou nos escritos de 

místicos cristãos como Dionísio, Hildegard de Bingen e Santo Agostinho.  

A apreensão intelectual que Dante teve da meditação dos místicos, da 

tradição das imagens geométricas representando a divindade, do símbolo dos 

três círculos entreleçados representando a Trindade em um manuscrito 

intitulado Liber Figurarum, atribuído a Joaquim de Fiore, assim como das 

obras esculpidas e pictóricas sobre a importância do outro mundo, 

forneceram material de trabalho para sua imaginação poética.
269

 

 

A menção ao Liber Figurarum270, de Joaquim di Fiore, é bastante 

esclarecedora271. Ele foi um teólogo da história, exegeta bíblico e reformador monástico. Na 
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história do pensamento cristão, Joaquim emerge no centro do grupo de teólogos da história, os 

quais buscaram realizar uma reconstrução completa de todo o processo histórico fundado na 

mensagem bíblica. A teologia da história, fundada por Joaquim a partir do Apocalipse, 

caracteriza-se por três aspectos:  

1) O caráter trinitário da história. A percepção fundamental da qual parte Joaquim 

consistia na ideia de que o curso da história se forma à imagem de seu criador e, 

já que o criador é um Deus em três Pessoas, o significado da história é 

integralmente trinitário: o primeiro estado é atribuído ao Pai, o segundo, ao 

Filho, o terceiro, ao Espírito Santo. O primeiro dos três estados aconteceu no 

tempo da lei, quando o povo do Senhor vivia na condição de escravo dos 

elementos deste mundo, não estando em condições de conhecer a liberdade do 

Espírito. O segundo estado é aquele iniciado sob o Evangelho e que ainda 

perdura. O terceiro estado terá início por volta do fim do mundo, não mais sob o 

véu da letra, mas em plena liberdade do Espírito. 

2) Uma nova forma de exegese, um modo original de interpretar a Bíblia. A teoria 

da interpretação bíblica elaborada por Joaquim buscava ao mesmo tempo a 

concordância – isto é, o paralelismo – entre personagens, eventos e época do 

Velho e do Novo Testamento, e uma leitura que sublinhava o contínuo progresso 

na compreensão da verdade divina ao longo do tempo. O tempo do Pai, isto é, o 

tempo do Velho Testamento, preparou a estrada para o tempo do Filho, para a 

revelação do Novo Testamento e para o tempo da Igreja atual. Esses dois 

aspectos se uniram no programa de Joaquim di Fiore, a sua teologia trinitária da 

história e sua nova forma de interpretação espiritual, não eram apenas 

fortemente originais, eram também difíceis de explicar. O abade di Fiore, depois 

de apresentá-los em seus longos comentários bíblicos, criou imagens e recorreu 

ao poder dos símbolos para impelir a imaginação em direções não acessíveis a 

meras descrições conceituais. No capítulo anterior, vimos como Dante utilizou 

esse mesmo paralelismo na construção da Divina Comédia. 

3) Seu gênio imagético para a criação de símbolos. Joaquim foi um pensador 

pictórico, um poeta das imagens. O Livro das Figuras é na verdade uma 

antologia de imagens não destinadas a decorar a página como se fossem 
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miniaturas; nem mesmo para melhor explicar os conceitos escritos. São 

desenhos que apresentam um pensamento sem necessidade da palavra escrita, 

exceto no caso de algumas breves legendas; um pensamento teológico dito por 

imagens, graças à visão de um mundo no qual tudo está ligado e concatenado, 

sem chance de continuidade. 

 

 

 

FIGURA 56 – Os círculos trinitários de Joaquim di Fiore.
272

 

 

No Canto XXXIII do Paraíso, Dante contempla, finalmente, as três Pessoas 

divinas e, com uma grandiosa reconfiguração da imagem de Joaquim, ilustra o mistério 

da Trindade, que é quase sem graça, em comparação com a descrição de Lúcifer: 

Na clara, na profunda  subsistência 

da alta luz, três giros vi, três cores  

conclusas numa só circunferência. 

 

Íris a íris, mútuos resplendores 

de dois se refletiam, e o terceiro, 

um fogo a espiralar dos dois fulgores .
273

 

 

A vívida beleza colorística do esplêndido Liber Figurarum de Joaquim di Fiore 

sem dúvida inspirou Dante. O poeta, na juventude, frequentou em Florença a escola do 

Convento Franciscano di Santa Croce, quando Pietro di Giovanni Olivi ensinava 
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teologia. Em sua Lectura Super Apocalypsim (Leitura do Apocalipse, tradução livre), 

Pietro di Giovanni Olivi relançou e atualizou a mensagem da esperança no terceiro 

tempo do abade di Fiore. Próximo dos frades de Santa Croce, Dante conhece também 

Ubertino da Casale, um teólogo franciscano autor de uma obra, Arbor Vitae Crucifixae 

Jesu Christi (Árvore da Vida e Crucificação de Jesus Cristo, tradução livre), na qual a 

leitura apocalíptica da história da Igreja era inspirada no pensamento de Joaquim. 

Depois das descobertas dos códices em Oxford, Reggio Emilia e Dresden, 

parece evidente que Dante viu a imagem dos três círculos tricolores, desenhada por 

Joaquim no Liber Figurarum. A imagem sintetiza os motivos fundamentais da doutrina 

de Joaquim: a história humana é dividida em três tempos, representados por três 

círculos com as cores fundamentais do arco-íris. O primeiro estado é o tempo do Pai; o 

segundo estado é o tempo do Filho; o terceiro estado é o tempo do Espírito Santo. O 

círculo verde, a cor da natureza, simboliza o Pai, criador da terra; o círculo azul, cor do 

céu, indica o Filho que desceu do céu; e o terceiro círculo, símbolo do Espírito Santo 

que se manifestou sob a forma de chama durante o Pentecostes, é vermelho, como 

descrito por Dante: "e o terceiro fogo emanava". 

 Vejamos, para encerrar a análise do álbum dos Bagnariol, a imagem da Trindade 

forjada por Piero a partir do texto de Dante. Nota-se que o artista não seguiu as cores 

usadas por Joaquim di Fiore, com exceção do vermelho, talvez para combinar com o 

famoso traje rubro do minúsculo Dante que voa em direção os círculos. Predominam os 

tons de vermelho, lilás, branco e amarelo. 

 Mas, verdade seja dita: a imagem da Trindade, com ser puro conceito, pode 

revelar-se algo decepcionante, mesmo sem graça, para o leitor que viu o seu oposto, 

Lúcifer, em toda sua fisicalidade grotesca e hibridismo monstruoso. No entanto, o 

Paraíso exige mais do leitor justamente por não ser físico (ao contrário do Inferno e do 

Purgatório) – e certamente exigiu o máximo de Dante, que se confessa vencido por 

tanto esplendor no trecho final do poema: 

Apresta-se o geômetra disposto 

   a mensurar o círculo, e procura 

em vão princípio que lhe seja aposto; 

 

   À vista assim dessa nova figura, 

   queria eu ver como a imagem se casa 

   coimaginada ao círculo onde dura; 

 

   Ao voo do querer faltava-me asa: 
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   A mente então de súbito saciada  

translumiou-se num fulgor de brasa. 

 

A fantasia agora está calada; 

Mas já renovo as forças, que a movê-las 

vai a roda a girar sempre ordenada, 

 

Do amor que move o sol e move estrelas.
274

  (Grifos nossos) 

 

 

 

 

FIGURA 57 – Dante vê a Santíssima Trindade.
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Terminada a história de Dante, Piero Bagnariol apresenta um epílogo, passado 

em Verona, em 1321, que encerra também a narrativa paralela à da Comédia. Nele, Can 

Grande dela Scala lê uma carta enviada pelo patrono de Dante, Guido Novello da 
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Polenta, informando-lhe de sua morte, que ocorrera em Veneza, e de que enviava junto 

o último manuscrito do Paraíso. Seguem pequenos resumos biográficos de Virgílio, 

Beatriz e Cangrande. No final, sobre um palco ladeado por Lúcifer e pela montanha do 

Purgatório, um grupo de atores agradece a plateia que, a julgar pelas roupas, pertencem 

a nosso tempo. Teria sido tudo uma encenação da Divina Comédia dentro do álbum dos 

Bagnariol? É o que dá a entender esse epílogo, que também explica a alegoria da 

procissão no Purgatório. 

 

 

FIGURA 58 – Epílogo.
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* 
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Capítulo 5 – A Divina Comédia de Seymour Chwast 

  

A adaptação do artista e designer norte-americano Seymour Chwast surpreende 

pelo fato de ser bastante diferente da dos Bagnariol e mesmo daquilo que se esperaria de 

uma adaptação da Divina Comédia, de Dante, quando pensamos nela a sustentar todo o 

peso do cânone de que faz parte. Chwast é famoso por anúncios publicitários 

inovadores, capas de revistas, livros, pôsteres, trabalhos de tipografia, entre outros, além 

de ter obras no Museu de Arte Moderna (MoMa) e no Metropolitan (Met), em Nova 

Iorque. Ele e outros artistas fundaram em 1954 o Push Pin Studios, que publica a 

prestigiada revista bimensal de design gráfico Push Pin Monthly Graphic. 

Sobre o álbum de Chwast, primeiro, pode-se dizer que ele não tem finalidade 

didática declarada e não está relacionado diretamente ao Programa Nacional Biblioteca 

na Escola (PNBE), mas faz parte do selo Quadrinhos na Cia, da editora Cia das Letras, 

com mais de cem títulos já publicados, entre obras de adaptação e autorais. Segundo, 

nota-se logo de saída que a reverência ao texto de Dante é quase nenhuma277 – apenas 

em três ocasiões são reproduzidos trechos literais do poema: um verso na entrada do 

Inferno278, outro na saída do Inferno279 e uma terzina no final do Paraíso280. Todo o 

texto restante é da lavra do próprio Chwast e, sem ele, dificilmente um leitor que 

desconheça a Divina Comédia poderia associar o trabalho de Chwast ao de Dante. 

Terceiro, embora se trate da Divina Comédia, com o Inferno, o Purgatório e o Paraíso, 

há uma total reconfiguração dos espaços e das personagens – isso sem contar o estilo 

aparentemente simplista do traço do artista e a leveza – e ligeireza – do tratamento do 

tema. 

Pode-se dizer que a grande inspiração de Chwast na composição do seu álbum 

foi o cinema noir. O termo designa um gênero de filme policial, com detetives e femmes 

fatales, que alcançaram grande popularidade nos anos 1940. Na Divina Comédia de 

Chwast, Dante se transforma em um detetive com chapéu fedora, óculos escuros, 
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cachimbo na boca e sobretudo; Virgílio, embora seja apresentado como “o poeta 

romano”281, traja terno preto, chapéu-coco, gravata-borboleta, sapatos bicolores e apoia-

se numa bengala. O artista explica: “Eu queria que Dante se parecesse com um detetive 

de Dashiell Hammett282 em busca da verdade. O personagem Dante busca respostas 

invisíveis a meros mortais ao viajar, respectivamente, para o Inferno, Purgatório e 

Paraíso.”283 

 

 

FIGURA 59 – A Divina Comédia de Dante – Inferno, Purgatório, Paraíso, 

por Seymour Chwast.
284

 

 

E arremata, alhures: “É o estilo que combina com o espírito da minha arte. E 

desenhar togas não me interessava…”.285 Trata-se de uma abordagem eclética, original 
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e divertida da Divina Comédia, obra que, podemos dizer, Chwast leva a sério, mas não 

de maneira solene; uma adaptação em que, veremos, gráficos e desenhos contam mais 

do que o texto. 

Como no capítulo anterior, comecemos pela descrição física do álbum e exame 

das capas. Trata-se de um álbum com lombada quadrada, 127 páginas de papel 

paperfect impressas em offset em uma cor – preto; as capas são em papel couché fosco 

180 mg, com impressão em quatro cores e dimensões de 20,9 x 28,4. Os desenhos, em 

bico de pena, não se pretendem realistas – pelo contrário, tem-se a impressão de que 

foram executados rapidamente, sem grande preocupação com o acabamento, quase à 

guisa de rascunho. “De fato, pelo menos algumas das ilustrações são tão cruas que 

fazem duvidar da habilidade de Chwast em veicular fielmente seja seu tema básico, seja 

suas percepções da Comédia e/ou filme noir.”286 

Tamanha economia e concisão resultam em um trabalho altamente comprimido 

– cantos inteiros, às vezes, ocupam uma única página, no máximo duas, o que nos leva a 

destacar a impressionante capacidade de síntese do artista e a sua recusa ao esquema 

“clássico” dos quadrinhos em sequência. “Quadros uniformes são estáticos e 

entediantes. Copiei o estilo dos melhores quadrinistas, tornando as páginas dinâmicas e 

animadas. Desenhei cada cena como se fosse o todo.”287 

Sobre seu método de trabalho, ele disse ao site de cultura pop The Morton 

Report: “Contanto que eu conseguisse ilustrar a ação, o trabalho tornava-se mais fácil para 

mim.”
288

 No entanto, tal liberdade artística não se obtém de graça: 

É difícil não se encantar com os gráficos inovadores e incomuns de Chwast. 

(Ele não foi apelidado de o “designer canhoto” à toa). Mas se uma crítica 

aplicável à sua Divina Comédia, é a de que ela é precipitada demais para 

retransmitir a narrativa de Dante acuradamente. Chwast tenta, afinal de 

contas, compreender todos os três livros em apenas 127 páginas. Isso torna 

difícil ao leitor compreender o real movimento e o drama do poema. Dan te 

encontra uma série de personagens e cenas, mas o significado de cada um se 

perde na mixórdia de imagens. A jornada espiritual do próprio Dante e o 

desenvolvimento moral de seu personagem permanecem, lamentavelmente, 

bidimensionais. Esse dilema poderia ter sido evitado se Chwast tivesse se 
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concentrado em apenas um dos livros de Dante de cada vez; 127 páginas para 

o Inferno seria um projeto bem-vindo. Mas em vez de utilizar o álbum de 

Chwast como um guia para Dante, dever-se-ia usá-lo como um 

acompanhamento visual, algo para ser desfrutado e às vezes até consultado 

em conjunto com o poema.
289

 

 

Nesse caso, as duas capas não formam uma unidade, como as de Piero 

Bagnariol, mas apresentam uma passagem de tempo; o mesmo desenho se repete – o 

corpo de uma serpente enrolada. A diferença é que, na capa, a dupla está no topo da 

serpente, prestes a iniciar a jornada de descida pela parte interna dos círculos do seu 

corpo (que remetem aos círculos do Inferno); já na contracapa, está pendurada na parte 

inferior do corpo da serpente, quase a cair num espaço vazio (o que, do mesmo modo 

que a adaptação dos Bagnariol, destaca o aspecto de aventura e perigo da história). 

Durante a leitura do álbum, descobre-se que se trata da imagem de Minós290, o guardião 

e juiz do segundo círculo do Inferno; a quantidade de voltas dadas no corpo do 

condenado indica o círculo que lhe servirá de morada eterna. A contracapa parece seguir 

um padrão tipicamente norte-americano291, e mesmo brasileiro, no caso de best sellers, 

com opiniões de nomes de peso da literatura e do mercado editorial sobre a obra292 – 

uma contracapa essencialmente publicitária. 

                                                                 
289

 CHIARAMONTE, G. Dante‟s Divine Comedy Adapted by Seymour Chwast . Disponível em: 

<http://literateur.com/dante%E2%80%99s-divine-comedy-adapted-by-seymour-chwast/>. Acesso em: 

22/12/16. 
290

 Extraído da mitologia grega, Minós foi o primeiro rei da Ilha de Creta. Após sua morte, tornou-se um 

dos juízes do reino dos mortos grego, o Hades. 
291

 A edição brasileira é idêntica à norte-americana tanto na capa como na contracapa. CHWAST, 

Seymour. Dante‟s Divine Comedy – Inferno, Purgatory, Paradise. New York: Bloomsbury, 2010. 
292

 No mundo editorial, esses comentários publicitários são conhecidos como “blurbs”.  

http://literateur.com/dante%E2%80%99s-divine-comedy-adapted-by-seymour-chwast/


115 
 

 

FIGURA 60 – Diagrama do Inferno.
293

 

 

Os quadrinhos de Chwast, portanto, não são convencionais – não são 

“quadrinhos” como os conhecemos, mas sim, como ficou dito, grandes quadros que 

normalmente ocupam uma página inteira, às vezes duas, e que contêm o “básico” de 

cada Canto. São páginas que lembram infográficos294, com farto uso de esquemas 

explicativos, placas, setas, legendas etc.  

As páginas diagramáticas de Chwast, que são muitas, são bastante 

semelhantes a mapas no início de cada cântico. Assim como esses mapas 

servem como um guia para a topografia da jornada de Dante, também muitos 

deles atuam como um guia sobre como navegar pela turba de pecadores, 

santos, pecados e virtudes que os textos de Dante e Chwast encerram. O que 

a adaptação de Chwast talvez enfatize é como o texto de Dante pode ser 

lido como um catálogo, mais do que como uma narrativa linear, de 
queda e ascensão.

295
 (Grifos nossos) 
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FIGURAS 61, 62 E 63: Dante se perde numa selva escura, depara-se com um leopardo, um leão e uma 

loba, encontra Virgílio, que se propõe a ajudá-lo. Antes de partir, Dante escreve seu testamento (o que 

ele não faz no poema).
296
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 Começa a viagem. Dante se perde numa “selva escura”, símbolo da perdição no 

pecado, “a meio caminhar de nossa vida”, isto é aos 35 anos, já que Dante acreditava 

que a vida ideal de um homem cumpria-se em 70 anos. Três feras impedem-lhe a 

caminhada, três símbolos de diferentes tipos de pecado: um leopardo (incontinência), 

um leão (violência) e uma loba (fraude). Em seguida, surge Virgílio, que lhe oferece 

ajuda. Todo o Canto I – o prólogo da Divina Comédia – é convertido em quatro quadros 

bastante sucintos. 

 

A meio caminhar de nossa vida 

Fui me encontrar em uma selva escura: 

Estava a reta minha via perdida. 

 

Ah! que a tarefa de narrar é dura 

Essa selva selvagem, rude e forte, 

Que volve o medo à mente que a figura. 

 

De tão amarga, pouco mais lhe é a morte, 

Mas, pra tratar do bem que enfim lá achei, 

Direi do mais que me guardava a sorte. 

 

Como lá fui parar dizer não sei;  

Tão tolhido de sono me encontrava, 

Que a verdadeira via abandonei.
297

 

 

 

 

Um exemplo bastante ilustrativo do aspecto diagramático do trabalho de Chwast 

pode ser visto logo de início, na passagem pelo Limbo, no Canto IV. Naquela estância 

estão os virtuosos que não receberam o batismo298, como grandes vultos da Antiguidade 

e do Velho Testamento, que habitam o Nobre Castelo. Naturalmente, perdeu-se o 

lirismo desse canto específico, no qual Dante encontra poetas que ele admira e com os 

quais conversa; no entanto, o “essencial” está na página de Chwast; no caso de alguém 

mais familiarizado com a Comédia, ele poderia, de fato, como se disse, ser usado para 

uma consulta rápida para se lembrar dos acontecimentos ou personagens de 

determinado Canto. Tanto é que, na imagem abaixo, há inclusive um recordatório, 

abaixo da efígie de Homero, em que se lê: “Pessoas que estão ou estiveram no Limbo”. 

Nova-iorquino nascido em 1931, no bairro do Bronx, o artista não se furtou, nesta 

página, a fazer uma homenagem a sua cidade natal. A entrada do metrô do Limbo é 

inequivocamente inspirada na da estação Astor Place, em Manhattan, Nova Iorque. 

Senão, vejamos: 
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 ALIGHIERI, Dante. A Divina Comédia. São Paulo: Editora 34, 2009. Edição de bolso com texto 

integral. Trad. de Italo Eugenio Mauro. p. 33-4. 
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 Nasceram antes da primeira vinda de Cristo. 
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FIGURA 64 – Estação Astor Place, Manhattan, Nova Iorque.
299

 

 

 

FIGURA 65 – Limbo.
300

 

  

Outro exemplo é o Canto XI do Inferno, onde se encontram os três últimos 

círculos daquele reino – que abrigam os violentos, os fraudadores e traidores – e quando 

Dante questiona Virgílio se há castigos piores que outros (nesse Canto é discutida a 

                                                                 
299

 Disponível em: <http://www.merseytart.com/2015/05/new-york-groove.html>. Acesso em: 13/12/16. 
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Letras, 2011. p. 17. 
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Justiça). Surge, na sequência, a figura de Aristóteles (cuja Ética a Nicômano é citada no 

poema) ao lado de um gráfico que ilustra as “razões para os diferentes níveis de 

castigos”, com pecados que vão do “descontrole” (considerado “não muito ruim”) à 

“brutalidade insana” (que é “terrível”). 

 

 

FIGURAS 66 E 67 – Canto XI e parte do XXII.
301

 

  

A propósito de entradas, a do Inferno de Chwast não poderia ser mais 

improvável, e divertida, lembrando a entrada de um parque de diversões ou mesmo de 

uma boate ou cassino – a julgar pelo letreiro luminoso com a palavra INFERNO. Nada 

parecido com o que lemos no terceiro Canto do poema: 

VAI-SE POR MIM À CIDADE DOLENTE, 

VAI-SE POR MIM À SEMPITERNA DOR, 

VAI-SE POR MIM ENTRE A PERDIDA GENTE. 

 

MOVEU JUSTIÇA O MEU ALTO FEITOR, 

FEZ-ME A DIVINA POTESTADE, MAIS 

                                                                 
301

 CHWAST, Seymour. A Divina Comédia de Dante – Inferno, Purgatório, Paraíso. São Paulo: Cia das 

Letras, 2011. p. 29-30. Não se pode deixar de apontar o Minotauro em trajes de luta livre a exibir sua 
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O SUPREMO SABER E O PRIMO AMOR. 

 

ANTES DE MIM NÃO FOI CRIADO MAIS 

NADA SENÃO ETERNO, E ETERNA EU DURO. 

DEIXAI TODA ESPERANÇA, Ó VÓS QUE ENTRAIS.
302

 

 

 

 

 

FIGURA 68 – Entrada do Inferno de Seymour Chwast.
303

 

 

 Um dos cantos mais famosos do Inferno é, sem dúvida, aquele em que Dante e 

Virgílio, no segundo círculo, deparam-se com os condenados pela luxúria sendo 

carregados pelo vento (Canto V). Lá estão Francesca e Paolo, os amantes assassinados 

cuja história tanto comove Dante, a ponto de fazê-lo desmaiar. A solução encontrada 

por Chwast é criativa e original, com o texto solto na página como se também fosse 

levado pela ventania, contudo: 

O estilo noir desse Dante de fedora e sobretudo o mantém friamente alienado 

em relação ao que acontece aos jovens amantes, quando a ideia do episódio 

no Inferno é a de que Dante se identifica com eles, sentindo-lhes a dor como 

se fosse sua, e de que a ilusão do pecado reside justamente em tal 
identificação.

304
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FIGURA 69 E 70 – Os luxuriosos no Canto V.
305

 

 

 Senão, vejamos:  

       
Ao ouvir dessas almas o tormento, 

baixei o rosto, e quedei-me, até meu guia 

me perguntar: “Que tens no pensamento?”. 

 

Em resposta exclamei: “Ah! que ironia! 

Quanto desejo, quão ledo pensar 

Ao doloroso passo os levaria!” 

 

Depois voltei-me novamente ao par, 

e perguntei: “Francesca, o teu tormento 

Até as lágrimas move o meu pesar; 

 

Mas dize: dos suspiros no momento, 

com que e como concedeu-te amor 

do secreto desejo o entendimento?”. 

 

E ela a mim: “Não há tão grande dor 

qual da lembrança de um tempo feliz, 

quando em miséria, e o sabe o teu mentor. 

 
Mas, se de conhecer desde a raiz 

o nosso amor demonstras tal anseio, 

eu contarei, como quem chora e diz. 

                                                                 
305

 CHWAST, Seymour. A Divina Comédia de Dante – Inferno, Purgatório, Paraíso. São Paulo: Cia das 

Letras, 2011. p. 19-20. 
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Líamos um dia nós dois, para recreio, 

de Lancelote e do amor que o prendeu; 

éramos sós, e sem qualquer receio. 

 

Vezes essa leitura nos ergueu 

olhar a olhar, no rosto desmaiado, 

mas um só ponto foi que nos venceu. 

 

Ao lermos o sorriso desejado 

ser beijado por tão perfeito amante, 

este, que nunca seja-me apartado, 

 

tremendo, a boca me beijou no instante. 

Foi Galeoto o livro, e o seu autor; 

Nesse dia não o lemos mais adiante”. 

 

Enquanto uma dizia seu amargor, 

Chorava a outra alma e, como quem se esvai 

Em morte, eu me esvaí de pena e dor, 

 

e caí como corpo morto cai.
306

 

 

 

 O quarto círculo é aquele dos avarentos e dos perdulários. Guarda-lhe a entrada 

o demônio Pluto, deus grego da riqueza, de chapéu policial e botas de canos longos, no 

melhor estilo sadomasoquista. Nesta passagem, como na maioria, os desenhos parecem 

flutuar na página, não há perspectiva, por assim dizer. Separados por uma limusine que 

corta a página na diagonal, os pecadores empurram pedras uns contra os outros. Chwast, 

sempre muito prático, explica o movimento dos danados por meio de um diagrama. Em 

seguida, quando Virgílio explica que aqueles são, na maioria, clérigos corruptos, Dante 

responde com um desanimado e indiferente “Ah!”. Este é um dos grandes problemas da 

adaptação de Chwast, como acabamos de ver no círculo dos luxuriosos, pois todo traço 

de emoção desaparece, quando, no poema, Dante sofre e aprende com o que vê. No 

próximo círculo, o dos iracundos, numa bem-humorada inversão de papéis, vemos, de 

pernas e braços cruzados, um “guarda-mortes”, que vigia os pecadores que se 

engalfinham na lama. 

                                                                 
306
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FIGURAS 71 E 72 – Pluto sadomasoquista e “guarda-mortes” à margem do Rio Estige.
307 

 

No texto da Divina Comédia não há propriamente uma descrição de Pluto, mas 

indicações de seu aspecto. Vejamo-lo: 

“Pape Satan, Pape Satan aleppe
308

”, 
começou Pluto com sua voz rouquenha, 
e a mim meu gentil sábio: “Não discrepe 
  
tua mente da razão; por mais que tenha 
poder, é vã a sua força pra dispor 
contra nossa descida desta penha.” 
  
E àquela cara inchada de furor 
se dirigiu: “Cala, lobo maldito, 
e em ti mesmo consome o teu rancor; 
  
nossa descida aqui não é sem fito: 
assim se quer no alto onde Miguel 
opôs vingança ao soberbo delito.” 
  
Como as infladas velas de um batel 
caem numa pilha se o mastro fraqueja, 

                                                                 
307
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tombou pra o chão essa fera cruel. 
  
E descemos à beira que torneja 
o quarto giro [...].

309
 (Grifos nossos) 

 

E, agora, os avarentos e os perdulários: 

De espíritos imenso duplo bando, 

um contra outro, às gritas aguerridas, 

grandes pesos co‟os peitos nus rolando, 

 

chocavam-se e, as refregas concluídas,  

viravam-se e, ao voltar, ainda gritavam: 

“Por que poupas?” ou “Por que dilapidas?”. 

 

Pelo tétrico giro assim rodeavam 

Nos dois sentidos, de um pra o ponto oposto, 

E, enquanto os seus motejos replicavam, 

 

Cada grupo, em seu meio giro aposto, 

Seguia, pra o próximo embate voltado. 

[...]
310

 

 

 

No Capítulo 3, vimos que, no Inferno, há três rios (Aqueronte, Estige e 

Flegetonte) que formam um lago congelado (Cocito), todos com a mesma nascente: as 

lágrimas que escorrem dos olhos de um velho gigante ao pé de uma montanha em Creta. 

No Canto XIV, Virgílio explica a Dante essa origem.  

“Em meio ao mar pousa um país já gasto”, 

ele então disse, “que é chamado Creta, 

que sob um rei já foi um mundo casto. 

 

Há uma montanha lá que foi dileta 

de águas e frondes, e tem nome Ida, 

agora abandonada e obsoleta. 

 

Réa a escolhera então para guarida 

do infante seu; por provido conselho, 

sua manha com mais grita era escondida. 

 

Ergue-se nesse monte um grande Velho, 

Que pra Damiata tem voltado o dorso, 

E olha pra Roma como seu espelho. 

 

Sua cabeça, de ouro, é um esplendor só; 

de pura prata os braços são e o peito, 

e de cobre é depois todo o seu torso. 

 

Daí pra baixo todo o resto é feito 

de ferro, salvo que é de terracota, 

                                                                 
309
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sobre o qual mais se apoia o pé direito. 

 

Cada parte, salvo a de ouro, é rota 

por fendas de lágrimas gotejam 

que, recolhidas, cavam essa grota. 

 

No vale pelas fragas se despejam 

e o Aqueronte, o Estige e o Flegetonte, 

deste estreito canal então ensejam, 

 

até que lá, onde há o final desmonte, 

formam Cocito; e que lagoa é essa 

verás, pois não precisa que eu te conte..”
311

 

 

 

 

 

Notas da tradução do Inferno de Jorge Wanderley312 dão conta de que a alegoria 

do velho de Creta, para uns, é um símbolo do gênero humano; para outros, representa a 

sucessão das Idades do homem (ouro, prata, bronze e ferro), tal como se expõe nas 

Metamorfoses, de Ovídio. O homem volta as costas para a civilização egípcia (a 

Damiata fica na foz do Nilo), oriental (pagão), e encara o ocidente, em Roma (mundo 

moderno, cristão). A cabeça de ouro corresponde à idade dourada do homem – antes da 

expulsão do paraíso; os braços e peito de prata, o peito de bronze e as pernas de ferro 

correspondem aos três períodos de decadência do homem; o Império está simbolizado 

no pé de ferro, e, no de barro, a Igreja enfraquecida por contendas políticas. Didático, 

como sempre, assim o representa Chwast, em uma página inteira: 
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FIGURA 73 – Origem dos rios infernais.
313

 

 

Apesar de toda a liberdade tomada por Chwast na execução de seu trabalho, há 

no álbum, contudo, referências a Florença e a vários dos personagens com quem Dante 

se encontra no decorrer do caminho, como no caso abaixo, quando seu conterrâneo 

Ciacco, no terceiro círculo (dos gulosos), dirige-lhe a palavra e fala sobre a rivalidade 

entre guelfos brancos e negros – que, por sua vez, são retratados como mafiosos. 

Também é possível reconhecer, ao fundo, o domo da Catedral de Santa Maria del Fiore, 

em Florença. 
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FIGURA 74 – Dante e Virgílio encontram Ciacco.
314

 

 

 

FIGURA 75 – Vista lateral da Catedral de Santa Maria del Fiore, Florença .
315

 

  

“A [parte] mais interessante [de ilustrar] foi o Inferno, naturalmente, porque as 

punições e os personagens são gráficos e prazerosos”.316 Quanto a isso não há dúvidas. 

Basta lembrarmo-nos do que disse Carpeaux anteriormente a propósito da preferência 
                                                                 
314
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dos leitores pelo Inferno. Que o diga – ou, melhor, mostre – a representação da pena dos 

ladrões, que se dá no Canto XXIV, sétima vala do oitavo círculo (o das fraudes)317, e 

ocupa duas páginas inteiras do álbum de Chwast. Antes, contudo, leiamos o poema: 

E descemos, da ponte pela testa, 

à oitava riba, que margeia e calha 

que daí então tornou-se manifesta. 

 

Aqui tão vasta multidão se amalha 

de horríveis serpes  de espécies alheias, 

que só ao lembrá-la inda meu sangue atalha. 

 

Não mais cite-se a Líbia e suas areias 

que, se cenchri e anfibesnas ela amanha 

e víboras e cobras às mãos cheias, 

 

nem tanta pestilência nem tal sanha 

jamais se mostrou, com toda a Etiópia 

e as terras mais que o Mar Vermelho banha. 

 

Em meio a essa de serpes cruel cópia, 

corriam as gentes, nuas e assustadas, 

sem esperar abrigo ou heliotrópia
318

; 

 

tinham as mãos às costas amarradas  

por serpes  que estendiam ao peito o aperto, 

co‟as cabeças e as caudas enlaçadas.
319

 (Grifos nossos) 

 

 

                                                                 
317

 Canto XXIV. CHWAST, Seymour. A Divina Comédia de Dante – Inferno, Purgatório, Paraíso. São 

Paulo: Cia das Letras, 2011. p. 44-45. 
318

 Pedra preciosa de cor verde com manchas vermelhas que se acreditava tornar invisível quem a 

portasse. 
319

 ALIGHIERI, Dante. A Divina Comédia. São Paulo: Editora 34, 2009. Edição de bolso com texto 

integral. Trad. de Italo Eugenio Mauro. p. 181-2. 



129 
 

 

FIGURA 76 – Ladrões são punidos na sétima vala do oitavo círculo do Inferno.
320

 

 

 No Canto seguinte (XXV), Dante e Virgílio testemunham a fusão dos ladrões 

com as serpentes. Trata-se de uma das passagens mais instigantes da Comédia, cheia de 

uma dinâmica força visual, a ponto de o próprio poeta declarar sua incredulidade diante 

do que via. Talvez por isso mesmo Machado de Assis tenha escolhido justamente este 

Canto para traduzir.321 Seria necessário transcrevê-lo em sua inteireza para se ter uma 

noção exata das metamorfoses de Dante. Contudo, leiamos um trecho: 

Se a acreditar, leitor, tu serás lento, 

no que eu direi, não me será surpresa, 

pois eu, que o vi, a custo inda o sustento. 

 

Enquanto eu neles tinha a vista presa, 

uma serpente de seis pés se aventa 

num deles, e seu corpo todo apresa: 

 

as duas patas do meio ela lhe assenta 

no ventre, co‟as da frente os braços prende 

e, em seguida, uma e outra face adenta: 

 

co‟as traseiras as coxas lhe apreende 

e delas de permeio a cauda passa 
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que, por trás, pelos rins então estende 

 

Nunca tão firmemente a hera abraça 

uma árvore, como essa horrível fera 

co‟os membros todos do outro se entrelaça. 

 

E os dois se colam como fossem cera 

quente, que as formas perca e as cores borre: 

nem um nem outro já exibia o que era, 

 

como com o papel queimando ocorre 

já não ter colorido certo algum: 

que preto ainda não é, e o branco morre.
322

 

 

 

FIGURA 77 – Fusão dos ladrões e serpentes.
323

 

 

 Pouco antes da visão de Lúcifer, no Canto XXXIII, Dante depara-se, entre os 

traidores, com o conde Ugolino a devorar a cabeça do arcebispo Ruggieri. Este traiu 

aquele, que foi encarcerado com seus filhos numa torre em Pisa até morrerem de fome. 

Aqui o drama de Ugolino atinge níveis épicos, como quando, por exemplo, seus filhos 

lhe oferecem as próprias carnes. Entretanto, não se sabe se Ugolino realmente praticou o 

canibalismo, embora o fato de, no Inferno, ele roer a cabeça de Ruggieri, seja um forte 

indicativo dessa possibilidade. A última linha do excerto abaixo – “depois, mais do que 

a dor, pôde o jejum” – é, segundo Barbara Reynolds, “deliberadamente ambígua”, pois 
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pode ser entendida de duas maneiras: “fome, não tristeza, provocou minha morte”, ou 

“fome, mais poderosa que a tristeza, levou-me a comer suas carnes”.324 

  Deves saber que eu fui conde Ugolino, 

  e aqui Ruggieri, arcebispo, aprecia; 

  eis por que contra ele assim me inclino: 

 

  Por efeito de sua vilania 

  eu que o acreditei, me vi detido 

  e logo morto, como já sabias; 

 

  [...] 

 

  Depois, cedo amanhecido, 

  ouço o pranto dos filhos, lá comigo, 

  querendo pão – entre sonhos pedido. 

 

  [...] 

 

  Mordi-me ambas as mãos, dei que surgisse 

a ideia entre eles, que evitar não pude, 

de que ansiava comer; e logo disse 

 

um deles: “Pai, a dor é menos rude 

se nos comeres: pois que nos vestiste 

da carne infame, dela nos desnudes”. 

 

Parei, que os não podia ver mais tristes; 

Todos calamos, neste e no outro dia; 

Ai, dura terra, por que não te abriste? 

 

E quando o dia quarto amanhecia, 

Gaddo a meus pés se derruiu de vez, 

Dizendo: “Ó pai, por que não me auxilias?” 

 

E então morreu. Tal como ora me vês, 

Vi desabarem os três de um por um, 

Eu já cego, entre os dias cinco e seis. 

 

Palpei-os, mas não se moveu nenhum; 

Chamei dois dias, após suas mortes: 

Depois, mais do que a dor, pôde o jejum.
325
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FIGURA 78 – Ugolino parece arrancar um pedaço tanto da cabeça de Ruggieri quanto da página .
326

 

 

No próximo Canto, o último do Inferno, deparamo-nos com Lúcifer em toda sua 

majestade: três faces – as bocas mastigam Bruto, Cássio e Judas – em uma única 

cabeça, asas de morcego, pele espicaçada, bigodes felinos, pés descalços, trajado a 

rigor, de chapéu fedora e gravata-borboleta com bolinhas brancas. Chwast cria 

expectativa antes da sua grotesca aparição, também em duas páginas inteiras, ao mostrar 

um enorme pedaço da asa (Lúcifer está de costas), numa página direita, antes de exibi-lo 

por inteiro. Dante e Virgílio estão diante dele e o único detalhe que indica certa 

comoção ou medo dos dois é o balão tremido que contém a fala de Virgílio. 
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FIGURA 79 – Dante e Virgílio contemplam Lúcifer.
327

 

 

FIGURA 80 – Lúcifer.
328
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FIGURA 81 – Diagrama do Purgatório, que lembra um bolo de casamento .
329

 

 

Vejamos agora algumas passagens do Purgatório da adaptação de Chwast. 

Os dois primeiros Cantos narram a chegada de Dante e Virgílio àquele reino, o 

encontro com Catão de Útica, legislador romano, guardião do Purgatório, e a chegada 

da barca angelical. Curiosamente, o visual de Catão não é atualizado – ele traja uma 

simples túnica grega. Já o anjo barqueiro é incorporado, literalmente, à barca que 

conduz, formando-lhe a proa (no poema, ele está postado à popa da embarcação). 

Vemos aqui ainda uma seta a indicar a entrada, procedimento tipicamente chwastiano. 
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FIGURA 82 – Catão e o barqueiro angelical.
330

 

 

À beira-mar seguíamos inda agora 
como gente que pensa em seu caminho: 
que vai co‟a mente, e co‟o corpo demora. 
  
E eis que como, do alvorar vizinho, 
por densas névoas Marte vermelheja, 
baixo o poente, sobre o chão marinho, 
  
assim me apareceu, que inda a reveja, 
uma luz pelo mar, numa corrida 
tanta que voo algum se lhe coteja. 
  
Da qual tendo-me havido distraída, 
por pouco, a vista para o Mestre meu, 
a revi mais luzente e engrandecida. 
  
Depois, de cada seu lado rompeu  
algo indistinto, branco e, a ela soto- 
-posto, outro branco longo apareceu. 
 

Meu guia permaneceu calado e imoto  
até mostrarem-se asas os alvores  
primeiros, e ao conhecer o piloto  
  
gritou: “Faz, faz que dignamente honores  
o anjo de Deus, de joelhos e mãos postas;  
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que ora muitos verás desses mentores. 
  
Vê que desdenha as humanas propostas, 
tão que remo não quer nem velas mais  
que suas asas pra tão distantes costas. 
  
Vê como as iça para o céu, triunfais, 
com suas eternas plumas o ar roçando, 
que não mudam quais pelos de mortais.” 
  
E depois tão mais clara ia-se tornando, 
ao chegar, da divina ave a lumeeira, 
que o meu olhar, não mais a sustentando, 
  
baixei, e ela arribou à nossa beira 
numa barquinha lesta e leve tanto  
de pouca água engolir em sua carreira. 
  
À popa estava em pé o piloto santo  
que em si mostrava já o resgate inscrito, 
mais de cem almas tendo sob seu manto. 
  
O salmo: “In exitu Israel de Egypto” 
cantavam todas juntas a uma voz 
com o restante que está nele inscrito. 
 

Com o sinal da cruz fê-las após  
todas juntas jogarem-se na praia 
e, como veio, assim se foi veloz.

331 

 

No portão do Purgatório, é possível ver o anjo que grafa na testa de Dante sete 

letras P (de “pecado”), que serão apagadas à medida que o peregrino avançar pelas 

cornijas da montanha. Aqui, Chwast lança mão do humor e informa, numa placa ao lado 

do portão: “Entrada apenas com autorização”. 
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FIGURAS 83 E 84 – Portão do Purgatório
332

. “Na testa, sete „P‟, sem que eu o sentisse, / co‟a espada 
me inscreveu, e: „Que ora laves, / quando aqui entrares, estas chagas‟, disse”.

333
 

 

No Canto VIII, Dante encontra o juiz de Gallura, Nino Visconti, que lhe pede 

para, ao voltar à Terra, procurar sua filha Giovanna para que reze por ele. Eles 
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conversam sobre a infidelidade das viúvas, já que sua esposa, Joana, já se preparava 

para contrair novas núpcias. O humor aqui se acha na caracterização de Nino, como um 

mafioso dentro do caixão, uma metralhadora sobre o tronco, enquanto sua viúva flerta 

com um tipo malandro. 

Ao chegares, além das ondas, donde 

Vieste, dize a Giovanna que ela chame 

Por mim onde a inocentes se responde. 

 

Não creio que a mãe dela mais me ame, 

Pois que seus brancos véus ora suspende, 

Que ocorrerá que a pobre ainda clame. 

 

Por ela facilmente se compreende 

Quanto em mulher a chama do amor dura 

Se o olho e o tato amiúde não o acende.
334

 

 

 

 

FIGURA 85 – Nino Visconti e sua viúva “devotada”.
335

 

 

Entre os gulosos, no Canto XXIII, Dante reconhece seu amigo Forese Donati, 

morto há menos de cinco anos e já se encontrava no Purgatório graças às fervorosas 

orações de sua viúva Nella – o oposto da Joana de Nino Visconti. Enquanto exalta-lhe a 

conduta, maldiz a pouca vergonha das mulheres de Florença. No desenho de Chwast, 

chama a atenção a atitude e o vestuário das mulheres, que remete à moda dos anos 1920.   
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E ele: “Tão logo trouxe-me a tomar 

o doce absinto dos tormentos diros  

a minha Nella: co‟o pranto a jorrar 

 

sem parada, com preces e suspiros, 

da encosta ela soltou-me onde se espera 

e inda me libertou dos outros giros. 

 

Tanto a minha viuvinha, que com vera 

dedicação amei, é a Deus mais cara 

quanto é mais rara a sua conduta austera, 

 

porque a sarda Barbagia
336

 mais ampara 

as suas mulheres, e ao recato instiga, 

que aquela, onde a deixei, Barbaguia amara. 

 

Ó meigo irmão, que queres que mais diga? 

Tempo futuro desde já suspeito 

Pra o qual esta hora não vai ser antiga, 

 

Em que negará o púlpito o direito 

Às descaradas damas florentinas  

De andar co‟as mamas exibindo o peito. 

 

Quais mouriscas, quais bárbaras meninas  

Precisaram, pra se cobrir, de alertas 

Espirituais, ou de outras disciplinas? 

 

Se as desavergonhadas fossem certas  

Do que lhes está o céu a preparar, 

Já teriam pra berrar bocas abertas, 

 

Que, se o presságio meu não se enganar, 

Antes será que embarbeçam as faces  

Dos que agora adormecem co‟o ninar
337
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FIGURA 86 – As mulheres libertinas de Florença.
338

 

 

Finalmente, a procissão celestial. Mais uma vez, diferentemente de Piero 

Bagnariol, o desenho de Chwast é bastante simplificado. Da complexa alegoria 

dantesca, vemos apenas o grifo (Cristo), que mantém suas características mitológicas: 

corpo de leão, cabeça e garras de águia, a puxar o carro que simboliza a Igreja; três 

mulheres do lado esquerdo e três do direito (quando o correto, segundo o poema, seriam 

três do lado direito, as virtudes teologais; e quatro do lado esquerdo, as virtudes 

cardeais). Atrás do carro, seguem sete homens muito parecidos com mafiosos, que 

remetem aos dois personagens que representam os Atos dos Apóstolos, de São Lucas, e 

as epístolas de São Paulo; em seguida, as quatro epístolas canônicas (Pedro, Tiago, João 

e Judas), e, por último, a figura que representa o Apocalipse de São João. 
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FIGURA 87 – A procissão celestial.
339

 

 

 

FIGURA 88 – Diagrama do Paraíso.
340
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O livro do Paraíso tem início ainda no topo da montanha do Purgatório. No 

poema, o primeiro Canto começa com as seguintes palavras: 

      A glória de quem tudo o mais comove 

pelo universo penetra e resplende, 

e mais, e menos, suas partes move. 

       

      No alto céu, onde mais a luz se incende 

eu fui, e vi tais coisas, que dizer 

não sabe ou pode quem de lá descende; 

 

porque apressurando-se ao querer 

sumo, o intelecto se aprofunda tanto 

que a memória não segue o seu correr. 

 

Na verdade quanto eu do reino santo 

Guardado em minha mente ainda entesouro, 

Será matéria agora do meu canto.
341

 

 

 

 

 Essas quatro terzinas magníficas, no álbum de Chwast, são reduzidas, sem 

cerimônia, a uma lacônica frase: “Eu estive no Paraíso e foi isso o que vi.” Dois sóis 

brilham no céu: Beatriz fita um deles; Dante, o outro – e começa a ascensão do casal, 

como dois foguetes. Ouve-se o som produzido pelo movimento dos corpos celestes – a 

música das esferas – representado no desenho pela imagem de uma mulher de perfil a 

dedilhar uma harpa. Que se registre o tipo de fonte (ou letra estilizada) usada por 

Chwast para a palavra FOGO. Esse é um recurso muito comum nos quadrinhos, que 

intensifica determinadas sensações. 
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FIGURA 89 – Paraíso, Canto I.
342

 

 

 Se Piero Bagnariol retratou o imperador Justiniano como o ícone bizantino na 

Catedral de San Vitale, em Ravena, Seymour Chwast transforma-o em dançarino de 

uma companhia de vaudeville343 dá as boas-vindas a Dante e Beatriz, o que nos revela 

mais uma vez o caráter carnavalesco da adaptação de Chwast. No Céu de Mercúrio, ele 

traja terno listrado, colete e gravata-borboleta pretos; traz na cabeça uma coroa e, na 

mão, um cetro adornado com uma águia, símbolo do império. Uma mão que surge de 

fora da página segura um pergaminho que explica sobre o código de leis elaborado por 

Justiniano. Outras legendas explicam o significado da águia e identificam os dançarinos 

da trupe do imperador. 
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FIGURAS 90 E 91 – Dançarinos recebem Dante e Beatriz no Céu de Mercúrio, um deles é o imperador 

Justiniano.
344

 

 

 Vejamos agora, para encerrar definitivamente nosso trabalho de análise, as 

quatro últimas páginas do álbum de Seymour Chwast. As duas primeiras apresentam a 

Cândida Rosa, sobre a qual falamos mais detidamente no capítulo anterior. Aqui não 

será necessário, pois o esquema explicativo de Chwast funciona perfeitamente, apesar 

de, fique sempre claro, perder-se a poesia. Note-se que o anjo Gabriel, posicionado atrás 

da Virgem, está trajado como um aviador, cuja única semelhança com um anjo são as 

asas. 
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FIGURAS 92 E 93 – A Cândida Rosa.
345

 

  

Se na análise da adaptação de Piero Bagnariol já havíamos sugerido que a visão 

da Trindade, por ser muito conceitual, poderia ser considerada “sem graça” em relação à 

de Lúcifer, aqui afirmamos com certeza que a representação de Chwast é inteiramente 

destituída seja de graça, seja do que for. No quadro, vemos Dante ajoelhado e, pela 

primeira vez, talvez por causa da contemplação de Deus – ou “A luz divina” –, sem os 

óculos escuros e com a cabeça descoberta (certamente em sinal de respeito por estar 

diante da própria Virgem entronada e de São Bernardo, seu intermediário). Num 

expediente que não consta do poema, Dante é devolvido à sua “forma terrena” e 

ressurge, no final, a contemplar o céu pintalgado de estrelas, sobre as quais se leem os 

quatro últimos versos da Comédia: 

      À fantasia foi-me a intenção vencida; 

      mas já a minha ânsia, e a vontade, volvê-las 

      fazia, qual roda igualmente movida, 

 

      o Amor que move o Sol e as mais estrelas.
346
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FIGURAS 94 E 95 – Canto XXXIII.
347

 

 

 

 

 

 

* 
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Conclusão 

Após passarmos em revista o conceito de adaptação segundo Linda Hutcheon348, 

conhecermos mais de perto o que são os quadrinhos e examinarmos duas adaptações da 

Divina Comédia de Dante, o que concluímos é que, longe de serem meras ilustrações do 

enredo do poema, elas são, por si mesmas, obras originais, que podem dialogar não 

apenas com a literatura, mas com outras artes, como o desenho e a pintura, a fotografia 

e o cinema – em suma, com as artes visuais. Tanto é que temos em mãos duas 

adaptações absolutamente diferentes de uma mesma obra literária. O fato de eles (os 

quadrinhos) ainda serem vistos como um produto menor no cardápio oferecido pela 

indústria cultural, além de ser lugar-comum, não constitui mais empecilho para seu 

estudo, já que existe um mercado ávido por novidades e uma conjuntura que favorece 

sua produção.349  

Vimos que os quadrinhos são uma linguagem predominantemente visual, 

embora o texto também desempenhe seu papel, apesar de não ser sempre indispensável. 

Neste trabalho, por exemplo, percebemos dois tipos de tratamento do texto: um que lhe 

confere absoluta reverência (Piero Bagnariol) e outro que lhe confere nenhuma 

(Seymour Chwast); e, em ambos os casos, trata-se de trabalhos que mostram o mesmo 

de forma diferente, como diz Linda Hutcheon sobre a adaptação, fazendo confluir dois 

públicos leitores: o de quadrinhos e o de literatura. 

Podemos dizer que a adaptação dos Bagnariol segue um padrão, digamos, 

clássico, talvez pelo fato, como também vimos, de fazer parte de uma coleção voltada 

principalmente para estudantes. Os quadrinhos são mais ou menos uniformes e existe a 

tentativa de aproximar o texto original do leitor iniciante; o poema é transcrito 

literalmente, com alguns ajustes feitos pelos adaptadores, mas o diálogo com outros 

artistas visuais350, como Gustave Doré e Botticelli, por exemplo, entre outras fontes, é 

intenso, criando um verdadeiro palimpsesto na forma de álbum em quadrinhos. 

Conhecer esses artistas, naturalmente, torna a fruição da obra mais proveitosa; mas, não 

conhecê-los tampouco inviabiliza essa fruição. Este é o caso, como se lê na orelha desta 
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adaptação especificamente, “uma construção artesanal que busca a síntese, mas sem 

perder a densidade da linguagem dantesca”351. 

O trabalho de Seymour Chwast, por sua vez, é um que subverte toda a Divina 

Comédia, a começar por aquela mesma “densidade da linguagem dantesca”. Dante e 

Virgílio encarnam dois detetives de filme noir a investigar o Inferno, o Purgatório e o 

Paraíso (que lembram parques temáticos), e o texto original só aparece em três 

ocasiões. Temos então um caso em que os quadrinhos dialogam também com o cinema. 

Neste caso, não podemos dizer que se trate de um trabalho adequado à formação de 

novos leitores da Comédia. É mais fácil crer que se trata de um álbum em quadrinhos 

para aqueles que já conhecem o poema. Para aqueles que veem a adaptação como 

adaptação, ainda segundo Hutcheon. Os que a virem como produto original, isto é, que 

a virem sem conhecer o poema, poderão até ter uma noção do núcleo da narrativa – a 

viagem de Dante pelos três reinos do Além –, mas terão uma visão deturpada da 

Comédia em sua totalidade. São quadrinhos diferentes do que estamos acostumados a 

ver: na verdade, na maioria da vezes, Chwast prefere traçar quadros grandes, de uma 

página inteira – às vezes duas –, que conferem ao trabalho um dinamismo tal que o leva 

a desconsiderar passagens mais espinhosas e mesmo importantes do poema, mantendo 

apenas o que lhe parece importante. O artista também dá pouco ou nenhum valor aos 

sentimentos de Dante (o personagem) durante a jornada, o que tira todo o caráter 

pessoal e emotivo de uma obra que, no original, é personalíssima e toda emoção. Seus 

desenhos se concentram mais naquilo que aconteceu do que em como aconteceu e 

conseguem concentrar bastante informação em quadros explicativos e diagramáticos. 

No fim das contas, sua adaptação possivelmente será lembrada mais pela extravagância 

e pelo humor do que pela manutenção da gravidade e solenidade do poema medieval – o 

que não são poucas razões, já que sua intenção estava longe de ser a fidelidade. A 

impressão que se tem, ao terminar de ler a Divina Comédia de Seymour Chwast, é a de 

que o autor, além de ter recebido “carta branca” de seu editor em termos de autonomia 

criativa, também se divertiu muito com o trabalho. 

Não restam dúvidas de que ler o poema de Dante é uma experiência diversa de 

ler a adaptação para os quadrinhos; no entanto, não é possível prever se o leitor desta 

lerá aquele em seguida, caso não o conheça. Em todo caso, pelo menos ele ou ela travou 
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contato com uma obra que, de outro modo, talvez jamais conhecesse. A leitura dos 

quadrinhos pode ser, de fato, leve e palatável, mas tem também seu grau de exigência, 

como a literatura; assim, vimos, mais particularmente na adaptação dos Bagnariol, que é 

possível estabelecer relação com outras obras inspiradas na Divina Comédia ao 

recontar-se o poema nos quadrinhos. 

Já se tornou também lugar-comum, mas não custa lembrar, que as imagens vêm 

desempenhando já há algum tempo um papel mais relevante talvez do que as letras na 

construção e obtenção do conhecimento pela Geração Y352; portanto, seria ingenuidade 

afirmar que um adolescente médio deste milênio prefira ler um poema italiano de 700 

anos e 14.230 versos em terza rima a ler sua adaptação para os quadrinhos. Muitos 

talvez prefiram o poema, mas receamos que eles não sejam maioria, embora não 

queiramos fazer generalizações.  

Seja como for, importante é constatar como a adaptação se transforma numa 

nova camada intertextual enriquecida e aplicada sobre a obra original e o quanto uma 

criação tão antiga como a Divina Comédia recebe um novo sopro de vida a cada 

tentativa de adaptá-la, tornando-a, virtualmente, eterna – sempre a mesma e sempre 

outra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
352

 Nascidos após 1980 até meados de 1990. 
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