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RESUMO 

Esta dissertação tem como objetivo realizar uma aproximação entre dois campos 

distintos: a Literatura e as Histórias em Quadrinhos. Especificamente, pretende-se aqui analisar 

como Watchmen constroi e organiza sua narrativa partindo de um pressuposto realista. Nesse 

sentido, esta dissertação realiza uma aproximação entre dois gêneros: o romance literário e o 

romance gráfico (graphic novel). A ascensão de ambos os gêneros já aponta paralelos entre os 

campos. Após essa exposição, é feita a análise propriamente dita, que compreende duas partes. 

A primeira se constitui do levantamento das estruturas visuais de Watchmen (balões, formato 

dos quadrinhos, estilo do desenho) que se organizam em um jogo entre convenção mimética e 

deslocamento. A segunda parte da análise tem como recorte os capítulos II e XI do romance 

gráfico e se debruça sobre o tratamento dispensado ao super-heroi; o que significa, no contexto 

de Watchmen, construir um super-heroi realista. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Watchmen; Mimese; Realismo formal; Teoria do Romance; 

Graphic Novel. 
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ABSTRACT 

This thesis aims to approximate two distinctive fields: Literature and Comics. It intends 

to analyse how Watchmen constructs and organizes its narrative from a realistic assumption. In 

order to do so, this thesis approximate two genres: the literary novel and the graphic novel. The 

rise of both genres indicates similarities between the two fields. After that, the two-part analysis 

is presented. The first part consists of listing and interpreting Watchmen’s visual structure 

(speech bubbles, panel format, drawing style) and how they reveal a play between mimetic 

convention and displacement from it. The second part focuses on Watchmen’s chapters II and 

XI and analyses how the super-heroi character is constructed; what does it mean to make a 

realistic super-hero in Watchmen’s context. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Watchmen; Mimesis; Formal realism; Theory of the novel; 

Graphic Novel. 
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INTRODUÇÃO. 

 

A fim de introduzir esta dissertação, relatarei brevemente meu primeiro contato com uma 

História em Quadrinhos (HQ) em ambiente acadêmico. Durante minha graduação em Letras 

na Unicamp, em 2010, cursei uma disciplina do departamento de Teoria Literária que se voltava 

para as diversas representações do fim do mundo. Partindo inicialmente da representação 

literária, a disciplina deu atenção também ao apocalipse representado em outras produções 

culturais. Um dos objetos trazidos para a discussão foi Watchmen, uma HQ norte-americana de 

super-herois publicada na década de 1980. Ainda que na disciplina em questão já tivéssemos 

visto outros produtos culturais, a análise da HQ no ambiente da teoria literária produziu em 

mim certo choque, já que, até então, eu não havia estado em contato com uma aproximação 

entre esses campos distintos. Após a graduação, decidi cursar o mestrado com esse interesse 

em mente, tendo como objeto o mesmo Watchmen lido durante a citada disciplina, embora com 

outro enfoque. Ainda que eu tivesse o desejo de realizar essa pesquisa, um problema se 

apresentava: poucos programas de pós-graduação pareciam abertos a essa aproximação. 

Diferentemente das artes visuais, da música, do teatro ou mesmo do cinema, as HQs ainda eram 

(e talvez sejam) vistas sobretudo como sub-produto da cultura de massa, com pouco valor 

estético e temático e consumido apenas por crianças/ adolescentes, o que, sob o ponto de vista 

de alguns, diminuiria ainda mais esse valor. Nesse sentido, encontrava-me num limbo: 

pretendia aproximar literatura e HQ ao pesquisar a narrativa de Watchmen e, para isso, o melhor 

seria desenvolver a pesquisa em um programa de pós-graduação em Letras, ao mesmo tempo 

em que poucos programas de fato encaravam uma HQ como algo passível de aproximação com 

a literatura. 

À época de meu ingresso1 no programa de pós-graduação do DTLLC, já havia várias 

pesquisas sobre HQ no campo dos estudos literários no Brasil: a maior parte delas versava sobre 

a adaptação de romances canônicos para os quadrinhos; algumas, sobre como os quadrinhos 

ajudavam alunos de ensino básico e médio a entrar em contato com a literatura. Eu não 

pretendia encarar a HQ como algo que “facilitasse” a leitura do cânone, ou seja, como um 

campo narrativo menor que serve como “rampa de acesso” ao campo maior. Meu interesse era 

outro. Em Os Bastidores de Watchmen, volume dedicado ao processo de criação da HQ, é 

reproduzido um bilhete que Alan Moore, o roteirista de Watchmen enviou a Dave Gibbons, o 

desenhista. Diz um trecho:  

                                                 
1 Primeiro semestre de 2013. 
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For one thing, I’d like the world that the Charlton characters exist in to be at once far 

more realistic in conception than any superheroes’ world has been before, and at the 

same time far different to our world than the worlds presented as Earth One, Earth 

Two or Marvel Earth. To see what I’m trying to get at, you have to try and imagine 

what the presence of superheroes would actually do the world, both politically and 

psychologically.2 

 

Meu interesse é justamente na questão “realista”. O interesse da pesquisa – e cujo 

resultado se dá nesta dissertação – era investigar de que forma Watchmen é construída e narrada 

realisticamente e que significado essa estruturação possui. Nesse sentido, meu interesse residia 

– e reside – em ver a narrativa dessa HQ específica sob a luz do realismo, aspecto caro para um 

gênero literário narrativo específico: o romance. Em suma: 

→ Este trabalho aproxima dois campos e considera suas diferenças: HQ e Literatura. 

→ Dentro desses dois campos, há um recorte específico: objetiva-se aproximar dois 

gêneros: o romance literário e o romance gráfico, a fim de analisar Watchmen. 

 

Considerando o objeto da pesquisa, obviamente foi necessário realizar um levantamento 

acerca da produção acadêmica brasileira acerca de Watchmen. Se nos últimos anos é perceptível 

o aumento no número de pesquisas acadêmicas cujos objetos eram as HQs, o mesmo não 

acontece com Watchmen. Sim, há artigos e comunicações realizados, mas não há tantos 

trabalhos de maior fôlego, mesmo considerando os trabalhos de conclusão de curso, iniciações 

científicas e monografias. Os três trabalhos a seguir são dissertações de mestrado realizadas em 

diferentes áreas.  

Um dos trabalhos encontrados foi a dissertação de mestrado de Luiz Marcelo Brandão 

Carneiro intitulada “O Mosaico Narrativo de Watchmen: Processos Intertextuais, 

Intersemióticos e Bakhtinianos de Construção de Sentidos” e publicada em 2009. O trabalho 

foi desenvolvido na área de Comunicação e Semiótica da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo (PUC-SP). Em sua dissertação, Carneiro se propõe a analisar a construção narrativa 

dessa HQ partindo dos conceitos de “intertextualidade, intersemioticidade, polifonia, 

dialogismo e inacabamento” (p. 6). Para tanto, o autor se vale principalmente da análise de 

                                                 
2 “Para começar, gostaria de que o mundo no qual os personagens da Charlton existem fosse, já de saída, 

um bem mais realista em concepção do que qualquer outro mundo de super-herois jamais foi antes; e, ao 

mesmo tempo, bem diferente do nosso próprio mundo e dos mundos apresentados como Terra Um, Terra 

Dois ou Terra Marvel. Para se entender aonde quero chegar, será preciso imaginar o que a presença de 

super-herois realmente traria ao mundo, tanto política quanto psicologicamente” (GIBBONS, 2009, p. 274. 

Tradução de Ricardo Giassetti).  
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Bakhtin para a obra de Dostoiévski, aplicando os procedimentos analíticos bakhtinianos a 

Watchmen. 

Outro trabalho encontrado foi a dissertação de Douglas Pigozzi, desenvolvida na área de 

Ciências da Comunicação da Escola de Comunicação de Artes da Universidade de São Paulo 

(ECA-USP). A pesquisa tem como título “Os Quadrinhos Como Fonte de Informação Para o 

Estudo da Realidade Social: O Pensamento Anarquista e o Autoritarismo em V de Vingança e 

Watchmen” e foi defendida em 2013. Em seu trabalho, Pigozzi busca analisar as duas graphic 

novels em relação a um contexto político e social. Nesse sentido, utiliza-se de teorias da 

comunicação de massa, bem como de Ciência Política e Sociologia. O autor deixa claro que 

pretende analisar a postura anarquista de Alan Moore em suas produções que lidam com o 

autoritarismo, deixando de lado relações estéticas ou literárias (p. 10). 

O último trabalho de fôlego encontrado foi também o mais recente. A dissertação de   

Leonardo Poglia Vidal intitulada “Quis Evaluates Ipsos Watchmen? – Watchmen and Narrative 

Theory”, de 2014, foi desenvolvida no programa de pós-graduação em Letras da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, na área de Estudos Literários. Dessa forma, é a pesquisa que 

mais tem relação com a presente dissertação. Em seu trabalho, Poglia aponta que a maior parte 

das pesquisas cujo objeto é o quadrinho concentra-se nas relações com a história, com a 

filosofia, com a psicologia; o que ele pretende fazer é menos analisar essas relações e mais 

integrá-las à análise do enredo, da estória que é contada. Para isso, Poglia se utiliza de autores 

cujas bases são estruturalistas, como Gérard Genette, Shlomith Rimmon-Kennan, Mieke Bal, 

Luc Herman e Bart Vervaeck. O que parece subjazer ao trabalho de Poglia é, assim como neste, 

a intenção de não estabelecer uma definição de que, por serem passíveis de análise por métodos 

desenvolvidos pelos estudos literários, as HQs sejam literatura. Pretende-se aqui, como dito, 

realizar a construção de uma relação entre artes diferentes que têm diversos pontos de contato, 

principalmente aqueles tocantes à narrativa. 

Assim, para construir essa relação, esta dissertação se estrutura da seguinte maneira: esta 

introdução; uma apresentação do objeto, com um resumo de cada um dos capítulos de 

Watchmen, a fim de familiarizar o leitor; um capítulo que que retoma o surgimento das HQs 

para demonstrar os primeiros paralelos entre Literatura e HQs bem como o contexto de 

surgimento do gênero graphic novel/romance gráfico e de Watchmen; um capítulo que traça os 

pontos de contato entre o romance literário e o romance gráfico; um capítulo com a análise das 

estruturas visuais de Watchmen; um capítulo com o tratamento dado ao personagem super-

heroi; conclusão; bibliografia. 
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APRESENTAÇÃO DO OBJETO. 

 

A fim de tornar claras as menções a personagens e detalhes do enredo ao longo desta 

dissertação, esta seção tem como objetivo apresentar o objeto analisado. Watchmen foi 

publicada primeira como uma série limitada3 de 12 volumes entre setembro de 1986 e outubro 

de 1987 e reunida em volume único nesse mesmo ano. Cada volume apresenta não apenas a 

HQ em si, mas também trechos anexos de outros textos relativos ao universo narrado. 

Watchmen acontece em um mundo alternativo em que a presença de (super-)herois norte-

americanos mudou os acontecimentos como conhecemos: os Estados Unidos venceram a 

Guerra do Vietnam em 1971, Nixon conseguiu reeleger-se para um quinto mandato 

consecutivo. Ainda assim, apesar dessas diferenças, o mundo alternativo guarda diversas 

semelhanças com a realidade do leitor, sendo a principal delas a corrida armamentista da Guerra 

Fria. Embora os herois existam nos EUA desde a década de 1930, na década de 1970 uma série 

de protestos fez com que o governo proibisse a existência de vigilantes mascarados, exceto 

aqueles sancionados pelo Estado. 

A fim de esclarecer o enredo, seguem resumos4 dos acontecimentos de cada capítulo, 

bem como a descrição de seus anexos. 

 

 

 

                                                 
3 Isso será retomado no capítulo 1. 
4 Resumo traduzido e adaptado de http://watchmen.wikia.com/wiki/Chapters_in_Watchmen. Acesso em 29 

de novembro de 2015. 

http://watchmen.wikia.com/wiki/Chapters_in_Watchmen
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5 

 

 

 

Lista de protagonistas e suas identidades: 

Ozymandias – Adrian Veidt. 

Espectral (Silk Spectre) – Laurie Juspeczyk. 

Coruja (Nite Owl) – Dan Dreiberg. 

Rorschach – Walter Kovacs. 

Dr. Manhattan – Jon Osterman. 

                                                 
5 Da esquerda para a direita, os protagonistas de Watchmen: Ozymandias, Espectral, Coruja, Rorschach. 

Ao fundo: Dr. Manhattan. Agachado: o Comediante. 
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Comediante (Comedian) – Edward Blake. 

 

Capítulo I – At Midnight, All Agents... 

12 de outubro de 1985. Dois detetives da polícia investigam o assassinato de Edward 

Blake, jogado pela janela de seu apartamento por um alguém desconhecido. Rorschach, um 

herói clandestino, investiga a cena do crime após a saída da polícia e descobre que Edward 

Blake era a identidade secreta do Comediante, heroi patrocinado pelo governo. Dan Dreiberg 

retorna para sua casa depois de um encontro com Hollis Mason, o primeiro Coruja e percebe 

que Rorschach invadira seu apartamento. Este informa que o Comediante fora assassinado; 

Rorschach suspeita que exista um plano maior para matar outros antigos heróis, o que Dreiberg 

encara como paranoia. Depois de interrogar sem sucesso alguns moradores sobre pistas do 

crime, Rorschach visita outros ex-herois: o bilionário Adrian Veidt, Jon Osterman (que atende 

por Dr. Manhattan, também é patrocinado pelo governo e o único que efetivamente possui 

poderes) e Laurie Juspeczyk, para avisá-los de sua suspeita. Nenhum deles o leva a sério. 

Enquanto Rorschach vagueia pelas ruas de Nova York refletindo sobre o assassinato, Dan e 

Laurie se reúnem para jantar e falar sobre os tempos como heróis fantasiados. 

Anexos: Os dois primeiros capítulos de Under the Hood, autobiografia de Hollis Mason. 

Nesses excertos, o personagem explica o motivo de ter decidido ser tornar o Coruja. 

 

Capítulo II – Absent Friends. 

Em vez de ir ao funeral de Edward Blake, Laurie visita sua mãe, Sally Jupiter, a primeira 

Espectral, em sua casa de repouso na Califórnia. Sally se lembra da noite em que o Comediante 

tentou estuprá-la em 1939, após uma sessão de fotos dos Minutemen, a primeira organização 

de heróis fantasiados; no momento em que o Comediante começa a agredir sexualmente Sally, 

seu companheiro de equipe, Justiça Encapuzada (Hooded Justice), interrompe-o e o ataca. De 

volta a 1985, no funeral, Adrian Veidt, Dan Dreiberg e Jon Osterman prestam suas homenagens 

e também se lembram do falecido.  

Veidt recorda o fracasso que foi a proposta de organizar, na década de 1960, os 

Crimebusters, uma segunda equipe de heróis fantasiados. Na reunião, o Comediante defende 

que uma organização como a proposta seria inútil, uma vez que em menos de trinta anos uma 

guerra nuclear destruiria o mundo. Dr. Manhattan, por sua vez, lembra de um encontro no 

último dia da Guerra no Vietnã. Uma mulher engravidada pelo Comediante o aborda. Eles 

discutem e a mulher o ataca com uma garrafa quebrada, o que deixa uma grande cicatriz no 

lado direito do seu rosto, como um sorriso deformado. Blake fuzila a mulher e o Dr. Manhattan, 
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que testemunha todo o conflito, não intervém. Dan Dreiberg, por fim, pensa sobre o tempo em 

que ele e o Comediante tentavam conter os distúrbios provocados por um protesto; Blake 

parecia gostar de repelir violentamente a multidão enfurecida. 

Rorschach vê o ex-vilão Moloch deixando o funeral. O vigilante invade sua casa e o 

questiona sobre a morte do Comediante. Moloch conta, então, que Blake o visitara enquanto 

estava bêbado uma noite, quase uma semana antes de sua morte. Ele parecia estar deseperado 

e menciona atividades vagas em uma ilha cheia de cientistas, artistas e escritores. Ele também 

acusa Moloch de ser “parte daquilo”, já que lera o nome de Moloch em uma “lista”. Depois de 

ouvir isso, Rorschach visita o túmulo de Edward Blake e presta suas últimas homenagens. 

Anexos: Os capítulos III e IV de Under the Hood. É narrada a formação dos Minutemen. 

 

Capítulo III – The Judge of All the Earth. 

Laurie, que vive com Dr. Manhattan, briga com ele por causa de sua distância emocional 

cada vez maior. Nervosa depois de o companheiro não conseguir compreendê-la, ela se 

encontra com Dan enquanto Dr. Manhattan se prepara para uma rara aparição pública em um 

talk-show de televisão. Enquanto Dreiberg e Laurie caminham por um beco, são atacados por 

uma gangue. Nesse momento, seus antigos reflexos de combate ao crime entram em ação e eles 

derrotam a gangue rapidamente. Enquanto isso, no talk-show, um repórter acusa Dr. Manhattan 

de desenvolver câncer em indivíduos que mantiveram contato com ele, através de sua natureza 

radiativa. Entre as pessoas mencionadas estão sua antiga namorada e Moloch, que fora seu 

inimigo. Pressionado pelos jornalistas e pelo público presentes no estúdio, Manhattan se irrita 

e em uma explosão psíquica, teleporta todos para um estacionamento nas proximidades. Após 

os acontecimentos do talk-show, Dr Manhattan sente que sua presença contínua na Terra seria 

prejudicial para os seres humanos ao seu redor, como foi para as pessoas com câncer, e decide 

ir para Marte. Antes disso, ele se teleporta para um barraco abandonado, levando dali uma 

fotografia de um homem e uma mulher em um parque de diversões. Depois de estudar a foto 

brevemente, ele se teleporta para Marte. Sua partida é manchete por toda a mídia; ao mesmo 

tempo, a Rússia invade o Afeganistão, o que prenuncia uma possível guerra nuclear. 

Anexos: Capítulo V de Under The Hood. Mason narra a decadência dos Minutemen na 

década de 1950 e o surgimento de novos herois mascarados. 

 

Capítulo IV – Watchmaker. 

Em Marte, o Dr. Manhattan revive momentos distintos de sua vida – “revive” porque 

seus poderes fazem com que o personagem experiencie o tempo de forma sempre presente. 
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Revive momentos com seu pai, seus primeiros dias de trabalho no laboratório de Física, seu 

namoro com Janey Slater. Revive também o acidente que lhe dera poderes. Depois disso, 

mesmo mantendo suas “memórias” ele se torna distante e apático com aqueles ao seu redor. 

Ele discute frequentemente com Janey, mas finge que ainda a ama. Além de sua nova 

perspectiva, puramente científica, ele tem o poder de montar e desmontar objetos 

telepaticamente, teleportar a si e a outros, alterar seu tamanho, criar cópias de si mesmo e muito 

mais. Rapidamente, Jon é recrutado pelo exército dos Estados Unidos, e renomeado como “Dr. 

Manhattan”. A imprensa o chama de o “primeiro super-herói”, o que preocupa o restante dos 

heróis fantasiados.  

Embora seja a grande arma do Governo dos EUA, Manhattan é incapaz de evitar certos 

desastres (ou não deseja fazê-lo), como o assassinato de John F. Kennedy. No entanto, sua a 

inteligência lhe permite desenvolver grandes avanços tecno-científicos, como carros elétricos e 

aeronaves dirigíveis seguras e pesquisas relativas a seu poder de teleporte. Em 1966, Manhattan 

termina seu relacionamento com Janey e passa a relacionar-se com Laurie, de dezesseis anos 

de idade. Ele se torna o salvador da Guerra do Vietnã e é autorizado a permanecer como super-

herói ativo mesmo depois de o vigilantismo se tornar ilegal. O único outro herói sancionado é 

o Comediante, que também fora contratado para trabalhar para o governo em Saigon. Enquanto 

Dr. Manhattan “rememora” Laurie o deixando, no mesmo dia em que ele se teleportara para 

Marte, ele cria uma estrutura de vidro gigante, um palácio que se ergue do solo marciano. Em 

seguida, ele fica em sua varanda para observar uma chuva de meteoritos. 

Anexos: A introdução do livro Dr. Manhattan: Super-powers and the Superpowers, do 

professor Milton Glass. No livro, o professor discorre sobre os perigos que o Dr. Manhattan 

apresenta e desfaz uma confusão. A imprensa noticiara que Glass havia cunhado a famosa frase 

“O super-homem existe e ele é americano”; Glass na verdade dissera “Deus existe e ele é 

americano”. 

 

Capítulo V – Fearful Symmetry. 

Rorschach retorna para a casa de Moloch para interrogá-lo um pouco mais sobre a visita 

do Comediante. Rorschach sugere que a “lista” mencionada na última conversa estava 

relacionada às alegações da imprensa sobre o Dr. Manhattan e o câncer de muitos de seus 

amigos íntimos. Percebendo que Moloch não está envolvido nessa suspeita, Rorschach sai, mas 

conta a ele sobre um “ponto de entrega” que poderia ser usado para mensagens caso o ex-vilão 

se lembrasse de algo. Enquanto isso, um homem que teme o holocausto nuclear assassina seus 

dois filhos antes de tirar a própria vida, e conversas sobre o fim dos tempos fazem-se ouvir por 
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todos os lados. Em uma lanchonete, Dan convida Laurie para morar com ele depois que o 

desaparecimento de Manhattan eliminou seus direitos de habitação militar. Rorschach, que se 

aventura sem sua máscara para acompanhar o tal ponto de entrega no caso de haver uma 

mensagem, vê Dan e Laurie deixando a lanchonete. Um homem invade o prédio de Adrian 

Veidt e começa a atirar, tentando matá-lo; depois de sua secretária ser baleada, Veidt agride o 

invasor, que morde uma cápsula de suicídio e rapidamente morre. Seguindo um bilhete deixado 

no ponto de entrega, Rorschach retorna ao apartamento de Moloch e o encontra assassinado. 

Um som vindo de um megafone da polícia, fora do prédio, grita comandos a Rorschach para 

sair e se render: o assassinato era uma armadilha. Rorschach tenta escapar pulando de uma 

janela, mas é ferido e levado sob custódia. 

Anexos: A Man of Fifteen Dead Men’s Chests, um artigo sobre a HQ Tales of the Black 

Freighter, lida por um dos personagens coadjuvantes. 

 

Capítulo VI – The Abyss Gazes Also. 

Rorschach é identificado como Walter Kovacs. O psiquiatra da prisão, Dr. Malcolm 

Long, começa sua terapia a partir de testes de Rorschach6, mostrando diversos desenhos a 

Kovacs. Embora associe uma das imagens a um cão com a cabeça rachada ao meio, o vigilante 

diz que se lembra de “uma linda borboleta”. O capítulo começa a acompanhar os comentários 

de Long em seu diário, que dizem que a condição de Kovacs apresenta melhoras. Em outra 

sessão, o psiquiatra lhe mostra outro desenho. Kovacs se lembra de quando era criança, quando 

surpreendera sua mãe fazendo sexo com um cliente. Com a perda do cliente, a mãe espanca 

Walter e lhe diz que ela nunca deveria ter tido um filho. Long pergunta o que Kovacs acabara 

de ver na mancha de tinta e a resposta é “umas flores agradáveis”. Já em sua cela, Kovacs é 

ameaçado e zombado por outros presos. Ele se lembra de um momento na infância quando 

atacou violentamente dois meninos mais velhos que caçoaram do fato de sua mãe ser uma 

prostituta. Durante a sua sessão seguinte com o Dr. Long, Kovacs finalmente narra os detalhes 

de como fizera uma máscara para fazer um rosto que lhe permitisse “suportar olhar no espelho”, 

depois de perceber como a humanidade é egoísta e indiferente. Ele também acusa o médico de 

não ser diferente do resto da escória da sociedade; Kovacs diz que Long quer tratá-lo apenas 

para ganhar notoriedade. Em outro momento, na fila do self-service da prisão, Kovacs joga óleo 

                                                 
6 O teste de Rorschach é comum em avaliações psicológicas feitas em vários países. O realizador do 

teste mostra ao paciente dez pranchas com borrões coloridos de tinta branca e preta (como a máscara do 

personagem) e pergunta “o que poderia ser isso?”. As pranchas são sempre as mesmas e apresentadas na 

mesma ordem e o paciente pode dar quantas respostas desejar. A variação existena codificação das respostas 

do paciente. 
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quente no rosto de outro prisioneiro para evitar ser esfaqueado. Em seguida, em mais uma 

sessão com Long, ele discute seus primeiros dias de “trabalho” ao lado de outros heróis 

fantasiados e como sentia que o Comediante era o único outro heroi que realmente entendia 

como funcionava o mundo. Ainda na mesma sessão, Kovacs finalmente admite que a primeira 

imagem parecia com o tal cão. Ele conta a história de um caso de sequestro infantil, em 1975, 

no qual ele rastreara um sequestrador até seu esconderijo. Ao encontrar evidências do estupro 

e assassinato da vítima, Kovacs algemara o autor dentro de seu esconderijo e queimara o lugar. 

Kovacs diz que, naquele momento, deixara de ser Walter Kovacs e tornara-se Rorschach. 

Anexos: A ficha psiquiátrica de Kovacs feita pela penitenciária do estado de Nova York. 

Há ainda páginas da passagem de Kovacs pelo Charlton Home for Problem Children. 

 

Capítulo VII – A Brother to Dragons. 

No esconderijo em que guarda seus aparelhos de combate ao crime, no porão de sua casa, 

Dan encontra Laurie. Ele descreve sua coleção e conta suas lembranças, muitas vezes 

diminuindo-as. Laurie se mostra cativada pelos objetos e tenta animar o parceiro, elogiando-o 

por sua engenhosidade. Mais tarde, Dreiberg e Laurie assistem à televisão e ela tenta iniciar 

uma relação sexual, ao passo que ele não consegue se excitar. Eles adormecem e Dan, 

despertado por um pesadelo sobre o fim do mundo, vai ao porão. Laurie o segue e tenta animá-

lo; eles decidem vestir seus uniformes de herois e usar o dirigível de Dreiberg para passear pelo 

céu de Nova York. Durante o passeio, eles veem um incêndio em um cortiço nas proximidades. 

Dan consegue se excitar depois de salvar os moradores e consuma a relação sexual com Laurie. 

Dreiberg sente uma obrigação para com seus antigos parceiros e decide que devem tirar 

Rorschach da prisão. 

Anexos: O artigo de ornitologia Blood from the Shoulder of Pallas, de Dan Dreiberg 

 

Capítulo VIII – Old Ghosts. 

Dan e Laurie consideram a possibilidade de o auto-exílio do Dr. Manhattan ser parte de 

uma conspiração. Dreiberg percebe, a partir dessa conjectura, que liberar Rorschach é 

importante, já que ele pode ter informações que poderiam ajudá-los a descobrir o que vem 

acontecendo. Em uma ilha qualquer, o quadrinista Max Shea e a artista plástica Hira Manish 

conversam sobre uma criatura semelhante a um polvo; ambos conversam sobre a “viagem” da 

criatura, que se encontra a alguns metros de distância, na praia, sob uma lona. Dan e Laurie 

chegam à penitenciária para libertar Rorschach; nesse momento, acontece uma rebelião. 

Durante sua fuga, Rorschach calmamente executa dois prisioneiros que o ameaçaram de morte. 
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Quando os três herois voltam ao apartamento de Dreiberg,  Dr. Manhattan aparece subitamente 

e pede que Laurie o acompanhe até Marte para uma conversa importante – ela o convencerá a 

salvar o mundo. Os dois se teletransportam, enquanto Dan e Rorschach fogem do apartamento 

e da polícia que os persegue. A notícia da fuga de Rorschach enraivece uma gangue de rua, que 

decide descontar sua fúria em Hollis Mason, pensando que ele ainda é o Coruja que ajudara 

Rorschach a escapar. A quadrilha arromba o apartamento de Mason e o espanca até a morte. 

Anexos: O projeto das páginas da edição de 31 de outubro de 1985 da New Frontiersman, 

uma publicação de extrema-direita conservadora. A manchete da edição é “Honor is like the 

hawk: sometimes it must be hooded”. 

 

Capítulo IX – The Darkness of Mere Being. 

Tem início a importante conversa entre Dr. Manhattan e Laurie, no palácio de cristal em 

Marte. Ele propõe que ela tente convencê-lo a salvar a humanidade do fim de tudo. No entanto, 

os argumentos de Laurie são refutados pela visão “científica” de Manhattan: tudo ele vê como 

ação e reação, como átomos. Depois de vários flashbacks de Laurie, entre eles o primeiro seu 

primeiro encontro com Edward Blake (vale lembrar que o Comediante tentara estuprar a mãe 

de Laurie), ela diz que sua vida é uma piada e não tem sentido algum; Manhattan, no entanto, 

discorda. Ele argumenta que se Laurie pode ser o produto de um conjunto tão ultrajante de 

circunstâncias caóticas e improváveis – ela finalmente percebe ser filha de um encontro 

amoroso entre sua mãe e Blake, mesmo após a tentativa de estupro –, sua existência é “milagre 

termodinâmico” e se o nascimento de Laurie foi um milagre, logo, é provável que existam 

vários outros. Manhattan ressalta que uma vez que no mundo há tantas pessoas, os milagres se 

tornaram comuns, e sua vasta improbabilidade seria fácil de esquecer. Depois dessa conversa, 

ele decide voltar para a Terra com Laurie. 

Anexos: Alguns dos recortes de jornal e das cartas da coleção que Sally Jupiter mantém 

sobre seus dias como a primeira Espectral. 

 

Capítulo X: Two Riders Were Approaching... 

Tanques russos se aproximam da fronteira com a Alemanha Oriental, o que faz o 

presidente Nixon se abrigar num bunker de emergência e a cogitar responder ao avanço das 

tropas inimigas com armas nucleares. Adrian Veidt chega a sua fortaleza na Antártida e informa 

seus empregados que a “entrega” fora bem-sucedida. Analisando a mídia televisiva –

noticiários, propagandas – Veidt conclui que uma guerra é inevitável. Enquanto isso, Rorschach 

e Coruja discutem se o que tem acontecido é de fato um extermínio de heróis ou se alguém 
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matara o Comediante por ele ter descoberto a trama (a lista de pessoas com câncer) contra o 

Dr. Manhattan. De qualquer forma, eles decidem interrogar alguns criminosos e descobrem que 

um dos coordenadores da empresa Pyramid Industries dera o dinheiro para que um de seus 

subordinados encomendasse a tentativa de assassinato a Adrian Veidt. No entanto, havia mais 

trabalhadores participando do plano e o criminoso diz que todos os envolvidos na negociação 

estão mortos, até mesmo seu chefe. Rorschach e Dreiberg não conseguem descobrir, assim, 

quem de fato queria Veidt morto. Eles decidem ir ao escritório de Veidt para avisá-lo. Lá, os 

personagens começam a conversar sobre a trama. Investigando o escritório, Dreiberg descobre 

que Veidt controla a Pyramid, logo, ele é o responsável pela própria tentativa de assassinato. 

Os personagens descobrem também que Veidt é o dono da empresa Dimensional 

Developments, a responsável pela campanha de difamação contra o Dr. Manhattan. Dreiberg e 

Rorschach decidem ir até o refúgio de Veidt na Antártida. Antes disso, Rorschach escreve uma 

última entrada em seu diário, detalhando o envolvimento de Veidt nos assassinatos e encaminha 

o diário para a redação do New Frontiersman. Veidt vê através de seu monitor de segurança 

que Rorschach e Dreiberg chegam à sua fortaleza e diz que “tudo está bem”. 

Em algum lugar no oceano, o quadrinista Max Shea e a artista Hira Manish conversam 

no porão de um navio: comentam sua felicidade ao deixar a ilha e o “filme” secreto pelo qual 

foram pagos, junto com outros artistas considerados desaparecidos. Quando está prestes a 

iniciar uma relação sexual com Manish, Shea percebe uma bomba sob uma lona segundos antes 

de ela explodir, destruindo o navio.  

Anexos: Cartas trocadas entre Veidt e os diretores de suas empresas sobre vários dos 

produtos comerciais a serem produzidos, como bonequinhos dos heróis, linha de perfumes e o 

“método Veidt” de fisiculturismo.  

 

Capítulo XI – Look On My Works, Ye Might... 

Aproximando-se da fortaleza, Rorschach e Dreiberg ponderam se Veidt seria mesmo o 

responsável por tramar o fim do mundo. Dentro da fortaleza, Ozymandias aperta um botão em 

uma sala de controle; ao lado, um relógio mostra “Eastern Standard Time: 11:25”. Veidt 

comunica a seus empregados que encerrara o trabalho e os convida para tomarem um drinque 

no viveiro. Durante o drinque, ele conta sua história de vida e expõe sua visão de mundo e como 

se vê nele, como decidiu ser um heroi para acabar com todo os males do mundo. Ele se vira 

para empregados, envenenados pelo drinque, e em seguida abre a cúpula do viveiro, o que faz 

a neve da Antártida invadir o ambiente tropical, destruindo-o e ocultando os corpos. Rorschach 

e Coruja invadem a fortaleza, mas Ozymandias os subjuga fisicamente. Questionado sobre seu 
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plano de destruir o mundo, Veidt explica suas intenções: elaborou um grande embuste para 

fazer o mundo acreditar que havia uma ameaça de invasão alienígena. Os lados antagonistas da 

Guerra Fria abandonariam a corrida nuclear e se uniriam contra um inimigo comum. Para tanto, 

seria necessário Dr. Manhattan fora do caminho. Através da Dimensional Developments, Veidt 

causou câncer em pessoas que estiveram próximas a Manhattan, forçando-o a ir para o exílio. 

Através da tecnologia que Manhattan ajudara a desenvolver, Ozymandias começou a realizar 

pesquisas nas áreas de genética e teletransporte em sua ilha privada. O Comediante 

acidentalmente encontrara a ilha e, investigando-a, descobriu que diversos artistas 

desaparecidos trabalhavam em uma “nova forma de vida monstruosa”, bem como a quê se 

destinava esse monstro. Angustiado com a descoberta, Blake não conseguia revelar a trama, só 

contara a Moloch. Veidt, porém, grampeara o apartamento de Moloch (o ex-vilão era uma das 

pessoas com câncer) e ouvira a revelação do Comediante, acabando por assassiná-lo antes que 

ele pudesse contar a outra pessoa. O plano de Ozymandias consistia em teletransportar seu 

monstro, cujo cérebro era o clone amplificado de uma vidente poderosa, a Nova York. Uma 

vez que a tecnologia de teletransporte era limitada, qualquer organismo transportado morreria 

de choque e explodiria; a onda de choque psíquico que se seguiria mataria metade da população 

da cidade. Após a explicação, Dreiberg pergunta a Veidt quando ele pretendia por em prática 

esse plano, ao que Ozymandias responde dizendo que o colocara em ação 35 minutos antes; 

um relógio ao fundo marca 11:57 em Nova York. 

Anexos: Uma entrevista de Adrian Veidt à Nova Express publicada em 12 de julho de 

1975 (o entrevistador, Doug Roth, aparece brevemente no Capítulo III de Watchmen). 

 

Capítulo XII – A Stronger Loving World. 

À meia-noite de 02 de novembro de 1985, grande parte da população de Nova York foi 

exterminada pelo plano de Ozymandias. Dois minutos depois, chegam à Terra Dr. Manhattan 

Laurie e percebem a catástrofe. Manhattan sente algumas partículas retrocedendo no tempo e 

rastreia a fonte do distúrbio no Polo Sul. Ele teleporta a si e Laurie para lá. Em sua fortaleza, 

Veidt continua a explicar seu plano para Dreiberg e Rorschach. Manhattan continua a seguir as 

partículas até chegar à fonte: uma câmara similar àquela que causara seu acidente. Veidt aciona 

a tal câmara e causa um processo similar ao acidente, aparentemente matando Dr. Manhattan. 

Laurie atira em Ozymandias, que consegue pegar a bala e a subjuga fisicamente. De fora, uma 

gigantesca mão azul destrói parte de uma parede da fortaleza: o Dr. Manhattan revela que não 

só o acidente não o matara da primeira vez como sua reconstituição foi o primeiro “truque” que 

aprendera. Ante a derrota eminente, Ozymandias liga seus monitores: o noticiário internacional 
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relata a retirada das tropas russas dos territórios invadidos, bem como a suspensão das 

hostilidades entre os blocos oriental e ocidental. Veidt comemora e convence a maioria dos 

heróis que revelar a verdade ao mundo o faria voltar ao seu curso auto-destrutivo. Rorschach, 

no entanto, não concorda com a ideia e obriga Manhattan a matá-lo. Depois dos 

acontecimentos, Manhattan decide procurar uma galáxia menos complicada. Laurie e Dreiberg 

assumem novas identidades civis. Ao final, o diário de Rorschach, que anteriormente fora 

ignorado pela redação do New Frontiersman, volta à cena; o final não dá certezas sobre a leitura 

do conteúdo. 

Não há textos anexos a esse capítulo. 
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CAPÍTULO 1 – WATCHMEN E O UNIVERSO DA HISTÓRIA EM 

QUADRINHOS. 

 

Como dito na introdução, tenciona-se, com este trabalho, explorar as relações que 

envolvem as Histórias em Quadrinhos (HQs) e a Literatura. Para tanto, crê-se ser necessário 

realizar um movimento de contextualização com dois objetivos. Um deles é remontar às origens 

das HQs a fim de mostrar que há aproximações possíveis desde então. O outro, mais específico, 

volta-se para os elementos que culminaram na publicação do objeto aqui estudado: pretende-se 

assim demonstrar como o surgimento e desenvolvimento de um gênero dentro do campo das 

HQs – a graphic novel – tem paralelos com o surgimento e desenvolvimento do romance 

literário. Com esses objetivos em mente, a próxima seção abarca a origem das HQs, começando 

com uma possível definição. 

 

1.1. Breve história dos quadrinhos. 

Em seu History of the Comic Strip7, publicado em 1973, David Kunzle dá quatro 

condições para a definição de história em quadrinhos: elas devem ser constituídas por uma 

sequência de imagens separadas; deve haver uma preponderância da imagem sobre o texto; o 

meio em que a história em quadrinhos é veiculada – e para o qual é destinada – deve ser 

impresso e reprodutivo; a sequência narrativa deve contar uma história da qual seja possível 

depreender uma “moral da história” (KUNZLE apud GARCIA, p. 2). Embora García afirme 

que History of Comic Strip é um dos "maiores trabalhos de envergadura teórica (sobre os 

quadrinhos) até o momento" (GARCIA, 2012, p. 42), aponta também problemas nessa 

definição. Kunzle teve como objetivo delimitar as histórias em quadrinhos em meio a diversos 

teóricos e estudiosos da área que postulavam definições muito abrangentes, o que se mostra 

positivo; basta ver que Scott McCloud, em Desvendando os Quadrinhos, chega a afirmar que 

os manuscritos pré-colombianos ilustrados são HQs (McCLOUD, p. 10). Por outro lado, a 

definição de Kunzle é por demais normativa e restritiva, eliminando diversas HQs que são 

reconhecíveis como tal, pois ignora a imagem singular ou mesmo narrativas sem uma “moral 

da história” a ser depreendida. O que mais chama a atenção nessa definição, no entanto, é que 

ela delimita de modo indireto o surgimento dos quadrinhos: a partir da imprensa. Segundo 

García, Kunzle relaciona como antecedentes dos quadrinhos certas publicações em folhas soltas 

                                                 
7 KUNZLE, David. History of the Comic Strip Volume I: The Early Comic Strip. Narrative Strips and 

Picture Stories in the European Broadsheet from c. 1450 to 1825. Berkeley, Los Angeles & London: 

University of California Press, 1973. 
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chamadas broadsheets que, com o objetivo de realizar propaganda política, religiosa ou moral, 

usavam de uma combinação de imagens e texto. A partir de então, Kunzle ainda rastreia todo 

tipo de narrativa gráfica na Europa até chegar a William Hogarth (GARCÍA, p. 44). Hogarth 

produziu séries de imagens narrativas ao longo do século XVIII que antecipam certos 

elementos da linguagem visual dos quadrinhos e, além disso, ainda contavam com certa difusão 

popular. Porém, a grande importância de Hogarth foi a influência que exerceu sobre o suíço 

Rodolphe Töpffer, considerado o “pai dos quadrinhos” (GARCÍA, idem). 

Embora demonstrasse aspiração literária e acadêmica, Töpffer é mais reconhecido, hoje, 

pelo que fez como divertimento privado: suas tiras cômicas nasceram com o objetivo de divertir 

os alunos de seu internato. Ainda assim, Goethe teve contato com algumas tiras de Töpffer e 

além de elogiar o trabalho visto, classificou-o como “romance caricatural” (MOYA, 1993, p. 

7) – algo interessante para esta dissertação, posto que demonstra que um dos expoentes do 

gênero romanesco classificou uma HQ como romance. A grande contribuição de Töpffer para 

os quadrinhos não foi necessariamente o uso de diálogos ou da linguagem verbal – embora em 

certos esboços seja possível notar alguma intenção nesse sentido –, mas sim “sua descoberta da 

capacidade narrativa inata do desenho” (GARCÍA, p. 55). O uso que artistas anteriores faziam 

desse tipo de narrativa eram “contraposições diferentes”, ao passo que Töpffer descobriu que a  

 

narrativa podia se autoimpulsionar pela dinâmica autônoma do mundo visual, o fato 

de que uma vez que alguém iniciava uma enunciação gráfica desse tipo, conduzia de 

forma natural a outra enunciação, e depois a outra, até o extremo de gerar toda uma 

aventura picaresca a partir do nada. Isto acontece assim essencialmente porque as 

imagens narrativas [...] estão repletas de desenvolvimentos espaciais e temporais. 

Seus componentes não são símbolos, mas atores que transbordam de intenções 

espontâneas[...] (SMOLDEREN8 apud GARCÍA, p. 99). 

 

Assim, se em Hogarth, o mestre declarado de Töpffer, o que se vê é uma cena cujo 

resultado é dado desde o princípio, nos trabalhos do suíço há a sequência de cenas 

aparentemente desconexas, mas que se ligam através do desenvolvimento espacial e temporal 

dos personagens retratados. 

Por mais que a tradição europeia conte com Töpffer, é através do uso maciço pela 

imprensa americana que os quadrinhos se desenvolveram, a partir do final do século XIX e 

                                                 
8 SMOLDEREN, Thierry. Of Labels, Loops, and Bubbles. Solving the Historical Puzzle of the Speech 

Balloon. In: Comic Art, n. 8, 2006 (p. 90-112). 
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começo do XX. Os quadrinhos americanos, embora muitas vezes não inventem novas formas, 

tratam de normalizá-las, de torná-las convenção, como é o caso do uso de quadros sequenciais 

ou de balão de diálogos – apresentado em uma tira de The Yellow Kid, de R. F. Outcault 

publicada em 25 de outubro de 1896 (GARCÍA, p. 74). Os jornais americanos trouxeram, 

ainda, as tiras diárias, que deram aos quadrinhos uma importante característica: a continuidade 

– as tiras tinham unidade em si, mas muitas vezes retornavam a situações e personagens já 

publicados. É essa característica que fez os quadrinhos experimentarem possibilidades como as 

narrativas de aventura, já que se há continuidade, há a possibilidade de deixar a resolução de 

um conflito pendente, levando o leitor a comprar o jornal no dia seguinte. Essas aventuras 

produziram personagens como Buck Rogers, Tarzan, O Fantasma, Dick Tracy e, 

posteriormente, levaram ao surgimento em 1933 dos comic books, que desligaram os 

quadrinhos da imprensa jornalística e possibilitaram as narrativas de longa duração, como as 

histórias de super-heróis. Essas histórias – aquelas pelas quais as histórias em quadrinhos 

ficaram mais conhecidas e que se tornaram quase sinônimo de comic books – se desenvolveram 

a partir do trabalho de Milton Caniff (um autor de narrativa de aventuras), que criou um modelo 

narrativo análogo ao modelo de continuidade de Hollywood (GARCÍA, p. 110); ou seja: nas 

HQs, assim como no cinema, a técnica deveria ficar oculta pela representação, o artifício 

deveria ser escamoteado pelo “estabelecimento da ilusão de que a plateia está em contato direto 

com o mundo representado, sem mediações” (XAVIER, p. 31)9. Em 1939, advindo das 

narrativas de aventuras, o primeiro super-heroi, o Superman, mostra-se um enorme sucesso. É 

a partir de então que os comic books produzem algo que os caracteriza; ainda que o super-heroi 

tivesse raízes em outras tradições narrativas, sua formulação como acontece com Superman só 

ocorreu nos quadrinhos (GARCÍA, p. 116). É nesse sentido que Nyberg define o super-heroi 

como um novo conceito, 

 

Tão novo, na verdade, que o termo super-heroi só foi cunhado vários anos depois do 

surgimento do Superman, o primeiro super-heroi dos quadrinhos. Os personagens 

super-herois distinguiram os comic books de outros meios e contribuíram para o 

crescimento do comic book, de curiosidade das bancas a um meio de massa. Em 

retrospectiva, é fácil ver o impacto que esses super-herois tiveram sobre a cultura 

popular americana, já que o super-heroi é atualizado e reinventado para cada nova 

geração.10 

                                                 
9 XAVIER, Ismail. O discurso cinematográfico: a opacidade e a transparência. São Paulo: Paz e Terra, 

1977 (2ª Edicão Revisada). 
10 NYBERG, Amy Kiste. Seal of Approval. The History of the Comics Code. Jackson: University Press of 
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Além das narrativas de aventura e de super-heroi, os comic books se utilizavam das 

ficções típicas dos pulp11, que proporcionaram também narrativas mais direcionadas a 

adolescentes. Essas narrativas floresceram principalmente após a queda no volume de vendas 

dos comic books de super-herois, já no final da década de 1940 e começo da década de 1950; 

apenas os grandes nomes heroicos da editora DC – Superman, Batman e Mulher-Maravilha – 

continuavam a ser publicados. Por outro lado, foi nessa época que se popularizaram as revistas 

em quadrinhos com narrativas de mistério, romance e crime, direcionados a um público um 

pouco menos infantil que o dos super-herois. Nesse sentido, as narrativas de crime não 

economizavam na violência e na representação das consequências do uso de drogas; 

interessante notar que ainda que tematicamente todas essas narrativas se diferenciem, elas ainda 

partem do modelo realista – mimético – proposto por Caniff.  

A popularização de narrativas mais adultas ressuscitou nos Estados Unidos um antigo 

debate12 em relação às HQs que as colocava como prova de uma decadência cultural e moral. 

O debate se acirrou quando Fredric Wertham, um renomado psiquiatra, publicou The Seduction 

of the Innocent e “provou”13 a relação entre quadrinhos e delinquência juvenil. Com os 

quadrinhos sendo atacados e com a eminente regulamentação feita pelo governo, as próprias 

editoras criaram o Comics Code, um código de ética dos quadrinhos que impunha restrições à 

representação da violência e à temática das narrativas. Esse código determinava, por exemplo, 

que autoridades institucionais nunca seriam apresentadas de forma desrespeitosa e que em 

todos os casos o bem triunfaria sobre o mal, sendo o criminoso castigado. Essas imposições 

tiveram consequências diretas na venda dos comic books, já que o Comics Code criou um selo 

de aprovação para as publicações que o seguiam. Dessa forma, comic books como os de crime 

e de mistério, cujo público era mais adulto, não conseguiriam o selo de aprovação e, 

consequentemente, não seriam comercializados nas bancas. O maniqueísmo afetou também as 

narrativas de super-herois, que se tornaram cada vez mais simplistas e voltadas para o público 

                                                 
Mississippi, 1998, p. 16 apud GARCÍA, p.118. 
11 Pulps eram os romances populares vendidos em bancas. Suas narrativas se inscreviam sempre em gêneros 

como aventura, western, crime, mistério, ficção científica e fantasia. (GARCÍA, p. 114). 
12 Segundo García, as denúncias contra as HQs existem desde o início do século XIX e têm semelhanças 

com as críticas dirigidas a qualquer outro novo meio de massa, fossem os romancetes populares ou mesmo 

o cinema em seus primeiros momentos. O autor ainda afirma que muitas das críticas de decadência cultural 

e moral foram dirigidas, posteriormente, à televisão, aos videogames e à internet. No caso das HQs, 

associava-se esse meio a um aumento da delinquência juvenil, bem como a um “emburrecimento” do 

público leitor. (GARCÍA, p. 151). 
13 “Wertham havia trabalhado com crianças conflitivas e havia descoberto que todas elas tinham em comum 

sua afeição pelos quadrinhos – certamente naquela época praticamente todas as crianças, conflitivas ou não, 

liam quadrinhos” (GARCÍA, p. 152). 
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infantil. Uma vez que o Code pregava um tratamento maniqueísta dos conflitos, não era 

possível retratar os super-herois como algo que não uma ideia – a de personagens superiores ao 

homem comum. Sendo os representantes do “bem”, os super-herois praticamente não 

apresentavam falhas em sua caracterização. Em sua análise do Superman, Umberto Eco aponta 

que 

 

Clark Kent (a identidade secreta do Superman) personaliza, de modo bastante típico, 

o leitor médio torturado por complexos e desprezado pelos seus semelhantes: através 

de um óbvio processo de identificação, um accountant qualquer de uma cidade norte-

americana qualquer nutre secretamente a esperança de que um dia, das vestes da sua 

atual personalidade, possa florir um super-homem capaz de resgatar anos de 

mediocridade (ECO, 2008, p. 248) 

 

Tendo em vista a mediocridade cotidiana da qual fala Eco, os super-herois (em especial 

o Superman) passaram a representar, a partir do Code, homens “melhores”, “superiores” aos 

vistos pelo leitor em sua realidade – somente assim poderiam ser o bem nos quadrinhos. O que 

esse tratamento causa é uma dissonância entre o modelo de construção da narrativa – que 

continua a ser mimético – com personagens que cada vez mais se distanciavam do que o público 

via como sua realidade. A função do personagem de super-heroi, a partir da implantação do 

Comics Code era menos retratar a realidade e mais representar o ideal, representar não aquilo 

que se é, mas o que se poderia ser. 

Foi somente décadas mais tarde, com o surgimento dos quadrinhos underground, que 

operavam não com a venda em bancas, mas com um sistema alternativo de distribuição em 

livrarias especializadas, que as HQs americanas puderam apresentar conteúdo mais adulto, 

como o erótico, o pornográfico e o autobiográfico. Para entender esse movimento, o foco da 

próxima seção será justamente os quadrinhos underground e as bases lançadas por eles. 

 

1.2 Os quadrinhos underground 

Como visto, o Comics Code transformou a indústria de quadrinhos em produtora de algo 

essencialmente juvenil e causou o desaparecimento de muitas das editoras de comic books. Os 

quadrinhos na década de 1960 competiam com outro entretenimento de massa, a televisão. Essa 

competição fez com que as HQs fossem vistas não mais só como produto infantil descartável, 

mas sim como um produto totalmente irrelevante. Nesse contexto, ainda que a editora Marvel 

tenha lançado uma nova onda de super-heróis que conseguiu revitalizar a indústria e atrair 

gerações mais recentes de leitores, o mercado ainda era essencialmente juvenil (GARCÍA, p. 
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159-160). Assim, depois de anos da regulação do Comics Code e com uma indústria claramente 

em crise, os artistas jovens que queriam iniciar sua carreira teriam que recorrer a outras formas 

de distribuição de seu material (GARCÍA, p. 160). 

O que possibilitou essas outras formas de distribuição foi o barateamento do processo de 

impressão; com ele, houve o surgimento de uma imprensa underground a partir de 1965. Essa 

imprensa de tendência esquerdista mantinha viva a tradição de publicações satíricas como The 

Realist e Mad, porém, ao contrário dessas revistas, tinha como público-alvo os leitores mais 

adultos e publicava material de quadrinistas à margem da indústria. Além dessa imprensa, havia 

as revistas de humor universitárias; durante a primeira metade da década de 1960, essas revistas 

eram publicadas de modo muito ativo e algumas delas pagavam o suficiente para que seus 

diretores se dedicassem exclusivamente a elas. Uma forte característica das HQs publicadas nas 

revistas universitárias era o fato de serem “quase artesanais e produto da iniciativa pessoal de 

seus autores, que ocasionalmente encontram um público reduzido, mas fiel” (idem). Essa 

fidelidade é importante para considerarmos a posterior criação do direct market, que 

possibilitou a criação de títulos como Watchmen. Em suma, os quadrinhos publicados pela 

imprensa underground e pelas revistas universitárias não tinham expectativas comerciais e, 

obviamente, passavam ao largo do Comics Code, o que lhes dava imensa liberdade criativa. É 

a partir dessas circunstâncias que surge o quadrinho underground, principalmente com a 

publicação do Zap Comix de Robert Crumb. 

Crumb desenhava quadrinhos desde a infância e, já durante a carreira profissional, 

colaborou para diversas publicações da imprensa underground. Depois de iniciar o consumo 

de LSD e abandonar emprego, mulher e casa e mudar-se para São Francisco, Crumb preparou 

uma nova revista em quadrinhos, a Zap nº 0, que não foi publicada porque o editor desapareceu 

com as páginas originais. A Zap nº 1, no entanto, foi impressa por Charles Plymell, poeta beat 

que tinha laços com Allen Ginsberg e Neal Cassady. Em 1968, já no meio do movimento 

hippie, Crumb vendia sua Zap junto de alguns amigos e de sua mulher grávida, que o seguira 

até São Francisco. O sucesso dessa revista serviu de inspiração para diversos outros desenhistas 

que tentavam desenvolver seu material à margem da indústria de HQs. Nos números seguintes, 

Crumb abriu a Zap para outros artistas, fazendo com que a publicação se convertesse em 

antologia, o que possibilitou cada vez mais a criação de outros comix – como seriam intituladas 

as revistas de quadrinhos underground. 

Diferentemente dos quadrinhos industriais regulados pelo Comics Code, os comix de 

Crumb traziam  
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os temas da geração hippie, o espírito do momento encarnado por seu personagem 

Mr. Natural, um sarcástico guru que se converteria rapidamente em ícone. Além 

disso, havia uma liberdade criativa que surpreendia ao contrastar com a velha 

tradição do desenho e com a narrativa dos quadrinhos de toda a vida, que corria pelas 

veias de Crumb de forma natural desde a infância. A grande escola de Crumb foi 

Mad [...], mas também os funny animals infantis, entre eles as histórias do Pato 

Donald de Carls Barks ou o Popeye [...] (GARCÍA, p. 164).  

 

Vê-se aí uma mescla de novos temas e novas representações com estruturas tradicionais 

dos quadrinhos, o que será visto, também, em Watchmen, décadas mais tarde. Além da 

diferença temática que havia nos comix, há uma diferença na forma como os artistas lidavam 

com suas HQs como bens de consumo. Ainda que existissem editoras underground, todas elas 

eram geridas por companheiros de geração dos artistas – ou seja, havia uma convergência de 

ideias, princípios e objetivos. Assim, os quadrinistas conservavam para si os direitos sobre suas 

histórias e delas cobravam royalties, ao invés da tarifa fixa por página que era comum na 

indústria comercial dos quadrinhos. Os trabalhos realizados para uma editora convencional 

eram de propriedade eterna dessa editora – e não dos artistas que os realizaram. Os royalties, 

portanto, faziam com que os quadrinistas fossem tratados como autores literários. Essa 

mudança foi, em si, a que estimulou, segundo García, o traslado da noção de autor para os 

quadrinhos underground; o artista sozinho era responsável pela sua obra – roteiro, desenho, 

arte final eram uma arte integrada –, diferentemente dos diversos profissionais que atuavam nas 

editoras convencionais, que tratavam esses mesmos elementos como ofícios separados (p.165). 

Essa nova forma de ver o quadrinista teve uma grande consequência que nos interessa 

nesta dissertação. O fato de realizarem sua obra sozinhos não impedia a colaboração constante 

entre artistas underground. A diferença é que quando colaboravam, faziam-no também de 

forma completa: “cada desenhista improvisava seu próprio requadro ou personagem em um 

conjunto no qual se podia reconhecer perfeitamente cada traço individual” (idem). Obviamente 

isso culminou na impossibilidade de cumprimento de prazos de entrega, já que além de cada 

artista ser responsável por todas as etapas criativas – o que implica em uma imensa carga de 

trabalho –, praticamente todos os quadrinistas viviam em comunidades psicodélicas, um 

ambiente relaxado e sem pressões. Assim, mais uma diferença em relação à indústria surgia: 

rompe-se, neste momento, a serialização periódica nos quadrinhos americanos. A visão do 

quadrinista como autor e o fim da serialização foram o primeiro passo para que os comic books 

passassem a ser considerados como uma obra completa, o que é deveras importante para 
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compreendermos não só o contexto de surgimento de Watchmen como também seu modo de 

ser. 

Além das diferenças em relação aos quadrinhos industriais quanto à produção e à edição, 

havia ainda a diferença na distribuição dos comix. Uma vez que não precisavam da regulação 

do Comics Code, essas publicações não eram vendidas nos lugares onde costumeiramente 

compravam-se quadrinhos, como bancas, supermercados e lojas de doces. A distribuição dos 

comix era feita em head shops, lojas em que os hippies faziam compras diversas – bongôs, 

papel para enrolar fumo e, também, a Zap de Robert Crumb. (GARCÍA, p. 166). Além disso, 

o modo como os lojistas lidavam com os comix também se diferenciava do sistema industrial. 

As HQs convencionais eram distribuídas para as bancas em consignação: “o vendedor não 

pagava nada ao recebê-los, devolvia os exemplares não vendidos [...] e pagava apenas a 

porcentagem correspondente aos exemplares vendidos” (idem); os comix, por sua vez, eram 

pagos ao serem recebidos pelos lojistas, não eram passíveis de devolução e apresentavam preço 

mais elevado. Assim, com todas essas características, o “sistema” dos quadrinhos underground 

conseguia lucros moderados e a longo prazo. As obras mais vendidas eram reeditadas e 

mantidas à venda durante anos. Dentro desse contexto, várias revistas conseguiram vender 

cerca de 20 mil exemplares já no começo da década de 1970, quando as HQs underground 

haviam se consolidado (GARCÍA, p. 165). Esse sucesso logicamente atraiu empresas maiores 

que as editoras underground – de revistas de informação geral a produtoras de Hollywood. No 

entanto, o cerne do sucesso desses quadrinhos não era reproduzível industrialmente porque 

dependia, como dito, de uma visão individual, autoral.  

Ao mesmo tempo em que editoras industriais tentavam se apropriar dos quadrinhos 

underground – o que soava como um contrassenso –, havia problemas dentro do movimento. 

Em 1973, ano em que houve a primeira convenção dos comix, Bill Griffith, um dos expoentes 

do movimento, fez uma crítica voltada aos quadrinhos underground. Para ele, seus colegas 

haviam se acomodado em repetir exaustivamente clichês de terror, fantasia e pornografia sem 

qualquer intenção irônica ou crítica. Além disso, se o método de distribuição sem devolução 

dava liberdade aos lojistas, também os levava a ter uma saturação de títulos não vendidos, o 

que ameaçava a estabilidade dos head shops. Outro elemento que estimulou a decadência dos 

comix foi uma decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos que declarava que o conceito 

de obscenidade estava submetido aos critérios da comunidade. Em decorrência disso, as head 

shops, que já eram alvo de denúncia por tudo o representavam, resolveram desligar-se do 

comix. A lógica das comunidades em relação a essas publicações era a seguinte: tratava-se de 

um produto essencialmente infantil (como vimos anteriormente neste capítulo) e que, ainda 
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assim, retratava sexo e uso de drogas (GARCÍA, p. 188-189), logo, os comix eram HQs 

extremamente perigosas e deveriam ser combatidas, assim como quem as vendia. Ao longo da 

década de 1970, o movimento hippie foi perdendo força, acompanhado dos quadrinhos 

underground, que cada vez mais deixavam de ser um movimento e passavam a ser uma espécie 

de gênero; a nomenclatura “underground” já não parecia mais fazer sentido, com filmes de 

sucesso e grandes editoras como a Marvel criando revistas underground. Mesmo com essa 

decadência, o movimento foi importante porque lançou as bases para o direct market, um 

sistema que salvaria não só os quadrinhos underground como também a própria indústria. É 

esse sistema que veremos na seção a seguir. 

 

1.3 O direct market. 

A década de 1970 não foi particularmente benevolente com os quadrinhos underground 

e tampouco com os quadrinhos convencionais. Se os primeiros tinham que lidar com as 

consequências das circunstâncias mencionadas na seção anterior, os quadrinhos comerciais 

também enfrentavam sérias dificuldades. Na década de 1960, Stan Lee conseguira reavivar o 

interesse pelos super-heróis – a principal produção industrial –, porém a partir do início da 

década de 1970, as vendas desse gênero começaram a declinar e agravaram-se a partir da 

segunda metade da década. A DC, por exemplo, encerrou uma série de publicações em 1978 e 

manteve apenas uma quantidade mínima de títulos. Como aponta García, “a revista em 

quadrinhos parecia incapaz de competir nas bancas, e a velha profecia do fim da indústria 

ameaçava se cumprir” (p. 191-192). Um grande empecilho para o lucro das empresas era o 

sistema de vendas de consignação, já comentado na seção anterior. O fato de não existir 

liberdade de escolha sobre os comic books fazia com que os jornaleiros e donos de lojas de 

guloseimas arcassem com problemas como títulos que se esgotavam rapidamente – e nunca 

poderiam ser repostos – e títulos que encalhavam por não venderem o bastante; o problema é 

que esses títulos que não vendiam davam prejuízo para as editoras, que os recolhiam. O 

raciocínio das editoras para tratar as revistas em quadrinhos era o mesmo utilizado para a venda 

de jornais; as primeiras eram vistas como derivadas do segundo, logo, o modo de venda era o 

mesmo.  

A mudança se deu quando um grande fã de comic books e fundador de uma distribuidora 

dessas publicações, Phil Seuling, conseguiu convencer as grandes editoras a adotar o método 

de distribuição semelhante ao utilizado pelas editoras underground. Ao usarem o direct market,  
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as editoras economizavam o gasto das devoluções: imprimiam apenas o que as lojas 

lhes pediam, e esses exemplares não tinham devolução. O risco passava do editor ao 

livreiro, liberando o editor para experimentar quadrinhos menos convencionais, mas 

ao mesmo tempo convertendo o livreiro no verdadeiro filtro do mercado e de suas 

tendências. A vantagem para o livreiro era a possibilidade de administrar o material 

segundo o seu critério – apenas recebia aquilo que pedia, e podia conseguir descontos 

maiores […] (p. 193) 

 

Assim, houve uma grande mudança na estrutura da indústria dos quadrinhos. Saíam de 

cena as lojas de guloseima, os supermercados e entravam como grandes atores as lojas 

especializadas. Essas lojas surgiram como consequência dos grandes fãs de quadrinhos que na 

década de 1970 já se organizavam como colecionadores sérios dessas revistas e que fizeram a 

troca de gibis antigos durante a década de 1960 justamente nas lojas que comercializavam 

comix. O movimento foi tão intenso que várias das lojas underground deslocavam seu foco 

para os quadrinhos, o que possibilitou o surgimento da rede de livreiros que se beneficiariam 

com o direct market. 

Esse sistema mudou não só a compra e venda dos comic books, mas também sua 

fisionomia. Ao longo dos anos 1980, o direct market deixou de ser um complemento e passou 

a ser o principal modo de venda das grandes editoras. Como consequência disso, o material 

criado era feito de modo mais direcionado para o público dessas lojas, composto principalmente 

por colecionadores; o resultado é que os comic books se tornaram, ao longo do tempo, cada vez 

mais autorreferenciais e herméticos para o leitor ocasional – ou seja, essas HQs demandavam 

um leitor cada vez mais sofisticado. Além disso, esse público era cada vez mais adulto – 

crianças que cresceram lendo os heróis da Marvel nos anos 1960 e que continuavam a consumir 

quadrinhos. Como aponta García, não que necessariamente todos os quadrinhos se tornavam 

mais adultos, mas as editoras passavam a ter em mente que o comprador do comic book de 

super-heroi poderia ser tanto um adolescente de 13 anos quanto um homem de 35 – homem 

este que esperava, demandava das editoras variação suficiente para que seu interesse fosse 

mantido com o passar dos anos (p. 194). Esse interesse fez as editoras cada vez mais atenderem 

às expectativas do público. Uma das fórmulas para tanto foi a criação de “série limitada” ou da 

“minissérie”. Diferentemente dos outros comic books, periódicos, essas séries tinham duração 

definida, um final fechado, independentemente das vendas. Essa fórmula possibilitou a criação 

de relatos mais longos para um público acostumado com narrativas sem princípio ou fim. Outra 

consequência do direcionamento das revistas para um público mais adulto foi a perda gradual 

de influência do Comics Code; na década de 1980, ainda que ele estivesse em vigor, já havia 
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sido reformado. Entretanto, o fato de o comic book ser cada vez mais consumido por adultos 

fazia com que, de um modo geral, o Code perdesse importância ao longo do tempo; as 

narrativas, inclusive as de super-herois, poderiam ser menos ingênuas e maniqueístas. 

Além dessas mudanças, a aproximação das HQs convencionais com o circuito de venda 

dos comix trouxe para as primeiras a noção dos direitos autorais e do culto à figura do autor. O 

conceito de autoria nos quadrinhos – criado com o movimento underground – começava a ser 

assimilado pelas grandes editoras, ainda que o processo se mostrasse complexo devido ao fato 

de grande parte dos autores trabalhar com personagens de propriedade das editoras e que 

haviam sido desenvolvidos de modo coletivo ao longo de décadas a fio (p. 195). Mesmo com 

esse problema, é a partir dessa assimilação que nomes como Alan Moore atraíram a atenção do 

público. É esse contexto que propiciou o surgimento de três obras – entre elas, Watchmen – que 

seriam responsáveis pela difusão da noção de graphic novel, o romance gráfico enquanto um 

novo gênero. A próxima seção abordará esse surgimento, em especial a do objeto analisado 

nesta dissertação. Antes disso, porém, vale a pena recapitular as principais características do 

contexto apresentado: 

→ A mudança da forma de circulação dos quadrinhos, com o surgimento de um novo 

público leitor. 

→ O novo público demanda temas e estruturas narrativas que não eram vistos de modo 

regular; as narrativas se tornam autorreferenciais e procuram lidar com um público não apenas 

mais adulto, mas mais sofisticado. 

→ O surgimento, no universo dos quadrinhos, da noção de autor enquanto criador e 

responsável pelo que produz. 

 

1.4 O romance gráfico e Watchmen. 

Ao longo da década de 1980, o direct market possibilitava tanto trabalhos menos 

convencionais das grandes editoras quanto o surgimento de editoras alternativas às industriais. 

Uma das características dos novos artistas e dos novos trabalhos foi a inserção cada vez mais 

intensa de elementos autobiográficos nas narrativas. O ápice dessa inserção se deu em Maus, 

cujo primeiro volume foi publicado em 1986, depois de ter sido publicada de modo serializado 

no começo da década. 

Recebida com entusiasmo pelo público e ultrapassando a crítica especializada, Maus 

chamava atenção pelo seu enredo. Uma história em quadrinhos se dedicava a contar uma 

narrativa do Holocausto e suas consequências para os sobreviventes. A grande polêmica em 

relação a Maus, no entanto, não se concentrava necessariamente no fato de este tema ser 
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retratado em HQ, mas sim na tradição escolhida por Art Spiegelman, o autor, para representá-

lo: os funny animals. Para representar cada personagem, Spiegelman designou um animal 

diferente: os alemães eram gatos, os judeus eram ratos, os franceses, sapos. Boa parte da 

recepção existente fora do meio dos quadrinhos via nessa representação uma justificativa do 

Holocausto ao relacionar o animal às ações humanas – afinal, é da natureza dos gatos caçar os 

ratos, por exemplo. Entretanto, o que ocorria é que mesmo com um tema mais sinistro, Maus 

tinha mais relações com os comic books do Pato Donald do que com uma fábula: não se tratava 

de uma alegoria, mas de “uma história em quadrinhos de animais antropomórficos […] os 

animais se comportam como pessoas, são pessoas, independentemente de a que espécie animal 

pertençam” (GARCÍA, p. 226). Essa mistura de um tema extremamente adulto com uma 

representação tida como essencialmente infantil provocou desconforto entre os críticos. Sem 

saberem lidar com o material, passavam a defender que Maus não era uma HQ, já que os 

pressupostos de que comic books eram dirigidos a crianças ainda fazia parte do imaginário do 

público fora do circuito do direct market. Junto com Maus, começava a circular na época a 

noção de que surgia a graphic novel, não mais como uma nomenclatura apenas comercial14. 

Assim, ainda que Spiegelman e Maus fossem vistos como algo alheio às HQs, se considerados 

em si, sem relação com o contexto, era difícil encará-los como tal quando quase 

simultaneamente outras duas obras chamavam a atenção tanto quanto Maus e eram histórias de 

super-herois: The Dark Knight Returns, de Frank Miller e Watchmen, ambos publicados pela 

DC. O que se vê, portanto, é que a publicação dessas três obras culmina no surgimento de um 

novo gênero: a graphic novel, o romance gráfico, uma vez que havia não só a criação de obras 

que partilhavam de estruturas semelhantes e novas, mas também sua circulação através de um 

modelo produtivo legitimado por um novo público consumidor15. 

Enquanto The Dark Knight Returns utilizava o já existente Batman em um futuro 

alternativo, fora da continuidade oficial – o que dava a seu autor liberdade para tratar como 

quisesse os personagens –, Watchmen se valia de herois criados apenas para aquela narrativa. 

O que Moore e Gibbons fizeram em Watchmen mudava a tradição dos super-herois. 

Abordaremos posteriormente com maior atenção a mudança no tratamento desse tipo de 

personagem e nos seus enredos, mas como aponta García, 

                                                 
14 Na década de 1970, Will Eisner tentou vender sua obra A Contract with God como graphic novel para 

editoras literárias a fim de fugir dos pressupostos de que HQs eram essencialmente infantis. Mesmo tendo 

conseguido vender sua obra para uma dessas editoras, uma série de contratempos levou-a a fechar, o que 

afastou A Contract with God da circulação das livrarias convencionais (GARCÍA, p. 215). Dessa forma, 

ainda que possa ser vista como um romance gráfico, a obra de Eisner não se mostra representante de um 

novo gênero porque faltava a ela circulação e, consequentemente, novo público. 
15Esse assunto será retomado no próximo capítulo. 
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Watchmen pretendia oferecer um olhar realista16 e adulto sobre os super-heróis e sua 

influência sobre o nosso mundo se eles realmente existissem. Watchmen surpreendeu 

por seu tom político, seu contraste entre a psicologia dos personagens e sua função 

estereotipada, e pela densidade de leitura que oferecia, com constantes jogos entre a 

palavra e a imagem (p. 229). 

 

Vimos, até aqui, que a tradição de estruturação visual da narrativa nos quadrinhos norte-

americanos é a mimética. O que Moore e Gibbons fizeram foi não apenas utilizar-se dessa 

estética na construção dos quadrinhos e no modo como os personagens são desenhados. Antes, 

havia uma estruturação visual mimética e uma abordagem idealizada do personagem; os 

autores trouxeram a estética mimética também para o tratamento do super-heroi. Essa mudança 

provocou um deslocamento no modo como esse personagem era (e é) encarado. O que este 

trabalho analisa é, afinal, a manutenção dessa estética realista – mimética – em Watchmen 

dentro de um contexto específico e quais as consequências que ela promove.  

A recepção a essas duas narrativas de super-herois foi “contaminada” pela recepção de 

Maus. Para The Dark Knight Returns e Watchmen, a comparação trazia benefícios, pois todas 

eram vistas como graphic novels sérias e que mereciam um olhar mais atento. Para Maus, a 

aproximação não se mostrava tão produtiva, já que uma narrativa do Holocausto ser colocada 

lado a lado com produtos vistos como infantis como os super-herois inevitavelmente diminuía 

a respeitabilidade da narrativa de Spiegelman. Ainda assim, é interessante notar que mesmo 

que sejam vistos como fundadores de um novo gênero dentro das HQs, os três comic books 

utilizavam personagens basilares do imaginário dos quadrinhos – funny animals e super-herois 

– para reclamar atenção e olhar diferente por parte de um leitor mais sofisticado. (GARCÍA, p. 

231). 

Como dito previamente, é a partir dessa década e com a publicação dessas três narrativas 

que se começa a discutir o termo “graphic novel”, debate que se estende até hoje. Essa 

denominação é usada pelos editores para designar qualquer HQ em formato livro, como uma 

antologia de histórias previamente publicadas em comic books comuns. Sob essa lógica, tem 

havido, nos últimos anos, diversas republicações de histórias do Quarteto Fantástico, X-men, 

Homem-Aranha, Superman e Batman, devido principalmente ao lançamento de filmes 

baseados em suas histórias. Nesse sentido, nomeia-se um suporte. Por outro lado, graphic novel 

                                                 
16 O foco de García é o estudo das HQs. Assim, dá a entender ao longo de seu texto que usa “realista” como 

sinônimo de “mimético”, embora no campo dos estudos literários o realismo não necessariamente é 

mimético – algo que será abordado no próximo capítulo. 



34 

 

também é a nomenclatura dada a certas obras cujas estruturas narrativa e temática têm 

determinadas características, ou seja, nomeia-se um gênero. O que se defende nesta dissertação 

é que mesmo que o termo possa designar apenas o suporte, no caso específico de Watchmen, 

Maus e The Dark Knight Returns, pode-se falar em gênero; tanto os termos “graphic novel” 

quanto “romance gráfico” serão utilizados, aqui, para designar um gênero e não apenas um 

suporte. Nesse sentido, a primeira parte do próximo capítulo tem como objetivo demonstrar os 

pontos de contato entre o surgimento deste gênero dentro das HQs e o surgimento do romance 

dentro da literatura. É a partir desse primeiro momento de origem que outros pontos de contato 

entre os gêneros serão levantados. 
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CAPÍTULO 2 – OS CONTATOS ENTRE LITERATURA E HISTÓRIA EM 

QUADRINHOS. 

 

2.1 O romance clássico – sua forma e surgimento como gênero. 

Em A Ascensão do Romance, Ian Watt diferencia da representação anterior o tipo de 

representação feito pelo romance, baseando-se no conceito de realismo formal. Para tanto, o 

autor se vale de um método pelo qual analisa o romance moderno como uma forma literária 

consolidada a partir de certas estruturas sociais. Assim, Watt aponta que a tradição literária até 

o século XVIII tinha como configuração de realidade um mundo no qual a ideia de 

universalidade fazia sentido. Caminha nesse sentido também a reflexão – anterior à de Watt – 

de Georg Lukács n’A Teoria do Romance, embora sob um enfoque filosófico. Lukács afirma 

que a epopeia, a tragédia e a filosofia são as formas de um mundo no qual existe a "totalidade 

do ser" (p. 31), ou seja, haveria sentido em uma representação universal, geral: “o herói da 

epopeia nunca é, a rigor, um indivíduo. Desde sempre se considerou traço essencial da epopeia 

que seu objeto não é um destino pessoal, mas o de uma comunidade” (p. 67). Por outro lado, o 

romance seria a “epopeia de uma era para a qual a totalidade extensiva da vida não é dada de 

modo evidente” (p. 55); a totalidade da vida, ao não ser mais evidente, demandaria outro tipo 

de representação – mais individualizada, uma “aventura do valor próprio da interioridade; [...] 

a história da alma que sai a campo para conhecer a si mesma” (p. 91). Nesse sentido, quando a 

configuração de mundo se transforma – ou seja, quando as estruturas sociais se modificam, 

com a ascensão da burguesia –, o que passa a fazer sentido é a autonomia do indivíduo. Não 

há, mais, a vida determinada pelas parcas, não há mais um destino no mundo já definido; na 

modernidade, o indivíduo é quem constrói seu lugar social. Dessa forma, o sentido da vida 

passa a ser construído, buscado, e não dado previamente; se não se sabe por que se vive e por 

que se morre, cria-se no indivíduo uma angústia constante. Assim, voltando a Watt, na época 

em que Defoe publica seus trabalhos, o paradigma da universalidade é abandonado e uma nova 

tendência na ficção é consolidada: a subordinação do enredo à experiência individual. A 

angústia da busca pelo sentido da vida faz com que as jornadas narrativas previamente 

estabelecidas não sejam mais consolidadas pelas estruturas sociais: se nas epopeias clássicas os 

herois têm como objetivo provar sua característica heroica previamente dada, no romance 

moderno a jornada é feita individualmente. Watt afirma que a primeira mudança seria 

justamente nesse sentido: não mais haveria “tipos humanos genéricos atuando num cenário 

basicamente determinado pela convenção literária adequada” (WATT, p.16), mas sim “pessoas 

específicas em circunstâncias específicas” (idem) e, consequentemente, com dilemas e dúvidas 
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existenciais específicos. Não se sabia das angústias de Odisseu porque ele não as tinha – no 

sentido moderno –, seu lugar no mundo já lhe era dado; mas dos personagens modernos, que 

constroem e buscam o sentido da vida, é preciso saber de tudo que o torna um indivíduo.  

Seguindo esse mesmo paradigma da individualidade, o que o romance começa a propor 

também é uma ruptura em relação ao tempo: não há mais histórias atemporais, mas sim 

indivíduos específicos em um tempo também específico. A passagem do tempo torna-se 

importante porque é com o romance que o enredo passa a apresentar a experiência do passado 

como causa da ação no presente (p. 23). Além disso, Watt ainda aponta que a forma romanesca 

foi a que “mais se interessou pelo desenvolvimento das personagens no curso do tempo” 

(idem). Esse desenvolvimento é feito, principalmente, pela descrição detalhada da vida 

cotidiana. A ruptura que se dá com os modelos anteriores possibilita que seja feita, como propõe 

Erich Auerbach em seu Mimesis, a representação séria do que era considerado baixo: o 

cotidiano, o comum.  

Assim, Watt define “realismo formal” como  

 

Um conjunto de procedimentos narrativos que se encontram tão comumente no 

romance e tão raramente17 em outros gêneros literários que podem ser considerados 

típicos dessa forma. Na verdade, o realismo formal é [...] a premissa, ou convenção 

básica, de que o romance constitui um relato completo e autêntico da experiência 

humana e, portanto, tem a obrigação de fornecer ao leitor os detalhes da história como 

a individualidade dos agentes envolvidos, os particulares das épocas e os locais de 

suas ações – detalhes que são apresentados através de um emprego da linguagem 

muito mais referencial do que é comum em outras formas literárias. (p. 34). 

 

Entre os detalhes que Watt afirma serem importantes para expressar a individualidade 

dos personagens, encontram-se a descrição detalhada do ambiente, que se mostra específico 

para cada personagem. Essa descrição é feita através de uma linguagem não metafórica, com a 

relação palavra-mundo feita da forma mais aproximada possível, para trazer ao leitor “o objeto 

em toda sua particularidade concreta” (p. 31). 

O que Watt faz ao definir o realismo formal não é apenas retratar suas estruturas 

narrativas particulares, mas mostrar como elas foram legitimadas por um novo público leitor 

que surgia e por um novo modelo de produção literário: 

                                                 
17 Embora certamente não tenha pensado nisso à época da escritura do texto, é interessante notar que Watt 

não afirma que tais procedimentos sejam exclusivos do romance literário. 
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Contudo, se os livreiros pouco ou nada fizeram para promover o surgimento do 

romance, há alguns indícios de que, ao retirar a literatura da tutela dos mecenas e 

colocá-la sob o controle das leis de mercado, eles indiretamente contribuíram para o 

desenvolvimento de uma das inovações técnicas características da nova forma – suas 

copiosas descrições e explicações – e possibilitaram a notável independência de 

Defoe e Richardson em relação à tradição literária clássica que constituía condição 

indispensável de sua realização literária (p. 59). 

 

[…] 

 

Em função de seus múltiplos contatos com tipografia, venda de livros e jornalismo 

Defoe e Richardson estavam bem a par dos novos interesses e aptidões do público 

leitor; porém ainda mais importante é o fato de representarem inteiramente o novo 

centro de gravidade desse público. Como profissionais londrinos da classe média, 

tinham apenas de consultar seus próprios padrões de forma e conteúdo para 

assegurar-se de que aquilo que escreviam atrairia um público extenso (p. 62) 

 

Watt estabelece uma relação direta entre o surgimento do novo gênero romanesco – com 

sua representação própria – e o surgimento do público burguês. O que se vê nas HQs é processo 

com diversos pontos de contato: o surgimento de um público novo, mais letrado nas convenções 

utilizadas nas HQs e que tinha caráter colecionista, legitimou o surgimento das séries limitadas 

e das três obras mencionadas no capítulo anterior. Obviamente há uma diferença de escopo – o 

romance surge não apenas a partir de um novo público, mas de todo um novo modelo de 

organização social burguês. Além disso, a graphic novel é fruto indireto da contracultura, do 

movimento hippie que se opunha justamente ao estilo de vida capitalista do século XX18 – 

consequência da ascensão da burguesia e da Revolução Industrial. No entanto, ainda que essas 

diferenças existam e sejam relevantes, o que se mantém similar é o processo de surgimento de 

um novo gênero dentro de um campo. É possível dizer, então, que a aproximação entre HQ e 

Literatura não se encerra com Goethe e o “romance caricatural”: há uma similaridade entre o 

surgimento tanto do romance literário quanto do romance gráfico. 

 

2.2 Romance clássico, narração e descrição. 

                                                 
18 A análise levará em conta esse aspecto. 
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Considerando a seção anterior, nota-se que a descrição é um procedimento importante 

quando se considera a consolidação da forma do romance. Nesse sentido, Lukács se debruça 

especificamente sobre a descrição em momento posterior à escritura d’A Teoria do Romance; 

em Narrar ou Descrever, publicado originalmente em 1936, o autor distingue esses dois 

métodos de composição literária em relação à sua função. Balzac via que a tendência literária 

por ele representada dava maior importância à descrição do que os romances dos séculos XVII 

e XVIII. No entanto, o romancista elenca a descrição como mais um entre outros elementos de 

um método moderno de composição literária; para ele, a descrição vem acompanhada também 

do elemento dramático (p.51), do elemento humano. Esse método moderno, afirma Lukács, 

nasce da necessidade de representar de modo mais adequado as novas formas da vida social. 

Se os romancistas dos séculos XVII e XVIII, como apontado por Watt, já haviam começado a 

representar a vida cotidiana, mudanças sociais posteriores demandariam, então, novos métodos 

literários. Porém, nos séculos mencionados, a individualização dos personagens era alcançada 

“quase que exclusivamente pela ação” (idem). Logo, o que se tem é a seguinte situação: 

 

Balzac vê claramente que este método não lhe pode mais bastar. Rastignac, por 

exemplo, é um aventureiro de tipo completamente diverso do de Gil Blas. A 

descrição exata da pensão Vauquer, com sua sujeira, seus odores, seus alimentos, sua 

criadagem, é absolutamente necessária para tornar realmente de todo compreensível 

o tipo particular de aventureiro que é Rastignac. Da mesma forma, a casa de Grandet, 

o apartamento de Gosek, etc., precisam ser descritos em seus pormenores para que 

estes completem a representação dos tipos diversos de usuário, social e 

individualmente, que eram eles (idem). 

 

Para Lukács, é essa descrição detalhada que dá ao leitor a dimensão da individualidade 

dos personagens e a ideia de suas ações. A descrição, em Balzac, estaria a serviço do elemento 

dramático. Dessa forma, o romance da primeira metade do século XIX é aquele no qual é 

possível ver “as relações orgânicas entre os homens e os acontecimentos, as relações entre os 

homens e o mundo exterior, as coisas, as forças naturais e as instituições sociais” (p. 58). Nesse 

romance estaria em uso o método de composição que Lukács denomina como o do narrar. 

Erich Auerbach também se volta para os romances de Balzac e os coloca lado a lado com os de 

Stendhal quanto à função da descrição: 
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Todo espaço vital torna-se para ele (Balzac) uma atmosfera moral e física, cuja 

paisagem, habitação, móveis, acessórios, vestuário, corpo, caráter, trato, ideologia, 

atividade e destino permeiam o ser humano, ao mesmo tempo em que a situação 

histórica geral aparece, novamente, como atmosfera que abrange todos os espaços 

vitais individuais (AUERBACH, 2004, p. 423).  

 

Por outro lado, autores como Zola e Flaubert descrevem os ambientes como 

observadores, realizam uma descrição puramente objetiva, na qual o elemento dramático 

desaparece – descrevem “coisas” ao invés de narrar acontecimentos humanos (LUKÁCS, 

1965, p. 45). Tome-se aqui comparação feita por Lukács entre as descrições de Zola e Balzac 

de um teatro, sendo ambas os momentos em que há profundas mudanças na vida dos 

personagens. Balzac descreve tanto o teatro quanto a apresentação de forma a constituir o 

ambiente em que dramas humanos se desenvolvem. É durante essa descrição do teatro que o 

leitor percebe 

 

[...] a ascensão de Lucien, o prosseguimento da carreira artística de Coralie, o 

aparecimento da paixão entre Lucien e Coralie, bem como dos futuros conflitos de 

Lucien com seus velhos amigos do círculo D'Arthèz e com seu atual protetor, 

Lousteau. Também do início da sua vingança contra Madame de Bargeton, etc. 

(idem) 

 

É nesse sentido que o narrar acontece. O foco está posto nos dramas dos personagens, o 

que faz com que a descrição do ambiente seja necessária. Balzac une, em sua descrição, o drama 

dos personagens que criou e os problemas sociais que envolvem o teatro em um mundo 

capitalista. Zola, por sua vez, descreve um teatro com “caráter completo de inventário” (p. 47); 

embora os problemas sociais estejam presentes, são descritos como fatos sociais, como 

resultados. Isso faz com que a descrição tão minuciosa de Zola não tenha, na visão de Lukács, 

necessidade; ela se torna casual. É nessa casualidade, na descrição que não se mostra exigida 

pelo desenvolvimento dos personagens e de suas ações, que reside o descrever. Se em Balzac 

são os dramas dos personagens dos quais parte o conteúdo simbólico – é a partir dos conflitos 

entre os personagens que se depreendem os problemas sociais –, em Zola esse conteúdo 

simbólico deve em si mesmo adquirir uma “monumentalidade social” (p. 49). A descrição 

minuciosa de Zola faz com que “um traço acidental, uma semelhança de superfície, um estado 

de ânimo, um encontro casual passe a constituir a expressão imediata de vastas relações sociais” 
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(idem). Nessa diferenciação entre a necessidade e a casualidade da descrição, as relações 

orgânicas que apontam tanto Lukács quanto Auerbach são suprimidas, já que não há mais a 

relação orgânica entre homem e meio externo. Em Watchmen, vê-se que há um esforço na 

construção do drama dos personagens, mais do que simplesmente a observação de uma 

realidade paralela. É possível entrever esse esforço no fato de que ao final de cada capítulo 

narrativo, há “anexos” de outro gênero textual, pertencentes ao universo da narrativa (trechos 

de uma biografia de um personagem coadjuvante; a introdução de um livro acadêmico sobre a 

significação social dos super-poderes; a resenha sobre uma HQ lida por um personagem 

coadjuvante; a ficha psiquiátrica de um protagonista feita depois de sua prisão; um artigo de 

ornitologia escrito por um protagonista; uma série de recortes de jornal e de cartas de fã 

recebidas por uma personagem coadjuvante; material promocional de um protagonista; 

entrevista feita com um protagonista) que diz respeito aos personagens muito mais que ao 

ambiente; claro que é possível que o leitor recolha nesses excertos informações sobre o universo 

alternativo ao seu, no entanto, o foco desses excertos é tanto mais desenvolver os personagens, 

sejam eles protagonistas ou mesmo coadjuvantes. É nesse sentido que a noção do narrar – ou 

seja, a descrição minuciosa do que se mostra necessário e relevante para a representação do 

drama dos personagens – é um dos elementos que guiam o próximo capítulo, a análise realizada 

nesta dissertação, em especial o segmento relativo ao tratamento dos super-herois. Ou seja, 

ainda que sejam diferentes os contextos históricos-sociais mencionados – das narrativas de 

super-herois e dos romances de Flaubert e Balzac –, a aproximação entre HQ e literatura se dá 

novamente através de um tipo de representação mimética. 

 

2.3 O romance do século XX: a crise da representação mimética. 

Embora, como visto, a aproximação das estruturas do romance clássico com Watchmen, 

uma graphic novel, seja importante, ela esbarra em um problema óbvio: publicada na década 

de 1980, Watchmen certamente não se aproxima somente aos romances dos séculos XVIII e 

XIX. Assim, é preciso considerar um outro elemento: o questionamento do paradigma realista 

mimético que ocorre ao longo do século XX na literatura e na arte. 

Os elementos que diferenciam o século XX dos anteriores são as duas grandes guerras 

de sua primeira metade. Os conflitos – principalmente o segundo – expuseram as ideias de 

individualidade e de progresso às suas falhas: as nações cujo desenvolvimento foi norteado por 

esses ideais desembocaram em combates e genocídios incompatíveis com o progresso 

almejado. Dessa forma, tanto Walter Benjamin quanto Theodor Adorno se prestam a refletir 

sobre o romance de suas épocas. O primeiro abre o ensaio O Narrador: Considerações sobre 
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a obra de Nikolai Leskov, de 1936, afirmando que o narrador não “está absolutamente presente 

entre nós, em sua eficácia viva” (BENJAMIN, 2012, p. 213), ainda que o nome “narrador” seja 

familiar. Para entender essa ausência, é preciso levar em consideração o que Benjamin entende 

por narrativa: a “faculdade de intercambiar experiências” (idem). Assim, se o narrar é esse 

intercâmbio e mostra-se em crise, é possível dizer, portanto, que a experiência em si está em 

crise, causada pelas transformações promovidas pelo capitalismo e pela primeira grande guerra: 

“nunca houve experiências mais radicalmente desmentidas pela experiência estratégica pela 

guerra das trincheiras, a experiência econômica pela inflação, a experiência do corpo pela 

batalha material e a experiência moral pelos governantes” (p. 214).  

Também sobre a posição do narrador trata o ensaio de Adorno, Posições do Narrador no 

Romance Contemporâneo, publicado originalmente em 1958. Segundo o autor, essa posição é 

caracterizada, na época da escrita do texto, por um paradoxo: não se pode mais narrar, embora 

a forma do romance exija a narração. Situando o início do gênero romanesco na experiência do 

“mundo desencantado de Dom Quixote” (ADORNO, 2003, p. 55), Adorno constata que o 

realismo era imanente ao romance: mesmo os temas que pudessem ser vistos como fantásticos 

eram apresentados de forma a sugerir o real; essa constatação é muito próxima da que faz Watt 

em A Ascensão do Romance acerca do “realismo formal” como o traço que distinguiria o 

romance de outras formas literárias. No entanto, o desenvolvimento do gênero – que remontaria 

ao longo do século XIX e teria seu pináculo na época da escrita do ensaio –, com suas 

transformações e desdobramentos e que se ligam às transformações sociais, tornou questionável 

essa sugestão do real como fundamento do romance. Esse fundamento é, segundo Adorno, a 

noção do “é assim”, ou seja: a forma primeira do gênero é construída objetivamente e é 

comparável ao palco italiano, uma vez que seria a técnica da ilusão: “O narrador ergue uma 

cortina e o leitor deve participar do que acontece, como se estivesse presente em carne e osso” 

(p. 60). Com suas estruturas específicas, tanto as HQs quanto o cinema partiram de técnicas 

que também buscavam essa ilusão mimética da realidade, como dito no capítulo anterior. 

No século XX, porém, começa a ocorrer a crise dessa objetividade e dessa ilusão, a partir 

da crise da experiência já apontada por Benjamin. Isso começa a causar o rompimento com o 

realismo mimético e a criação de novas técnicas de representação. Adorno menciona Joyce, 

que promoveu uma “rebelião” do romance vinculando-a à ruptura com a linguagem discursiva. 

Também contribuíram, de maneiras distintas, para uma nova representação, Proust e Kafka. 

Ambos trataram de representar o real, porém sem construi-lo de forma mimética. Se nos 

romances de Flaubert – que Adorno aponta ser a expressão mais autêntica do romance 

tradicional – o leitor era passivo em relação ao que é narrado, com a distância criada a partir da 
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sugestão de mimese da realidade, em Joyce, Kafka e Proust, a relação entre leitor e narrador é 

transformada. Com o monólogo interior, com o fluxo de consciência – técnicas em que ação e 

comentário estão entrelaçados – a distância é rompida; como diz Adorno, “Agora, ela (a 

distância) varia como posições da câmara no cinema: o leitor ora é deixado do lado de fora, ora 

guiado pelo comentário até o palco, os bastidores, a casa de máquinas” (p. 61). Kafka, por sua 

vez, cria uma técnica de representação que encolhe completamente a distância através de 

choques que destroem a tranquilidade do leitor, através da oposição dos planos de consciência 

(ora subjetivos, ora objetivos). O que subjaz a essa breve análise de Adorno é a ideia de que a 

mimese não dá conta, mais, de narrar o real. Se Benjamin considera que experiência e narrativa 

estavam “apenas” em crise, Adorno vê como impossível a transmissão de uma experiência no 

pós-Holocausto, ao menos de forma mimética. É nesse sentido que ele diz que “não se pode 

mais narrar”: não se pode mais, como fizeram os romances dos séculos XVIII e XIX, 

representar a realidade mimeticamente, uma vez que esse método de composição se mostra 

ineficaz ante a barbárie ocorrida na Segunda Guerra. Nesse sentido, os experimentos de Joyce, 

Proust e Kafka indicavam justamente a impossibilidade de o realismo formal dar conta das 

contradições, das crises e das experiências-limite do século XX. 

É sobre essa impossibilidade apresentada pelo realismo mimético que se debruça, 

também, Nathalie Sarraute. Em quatro ensaios publicados nas décadas de 1940 e 1950 e 

reunidos em The Age of Suspicion (A Era da Suspeita), a autora analisa a forma como o romance 

clássico não mais respondia às transformações da experiência ocorridas no século XX. No 

ensaio publicado em 1950 e que dá título ao livro, a autora diz que, pouco a pouco, o romance 

foi tirando do personagem tudo o que lhe era reconhecível, até mesmo o nome e a personalidade 

(SARRAUTE, 1963, p. 55). Ao constatar essas transformações, ela afirma que tanto autor 

quanto leitor passaram a ter um estado de espírito sofisticado. Assim, Sarraute declara, a partir 

de uma afirmação de Stendhal, que se viveria, naquele momento, em uma era da suspeita (p. 

57). O leitor suspeitaria daquilo que a imaginação do autor poderia lhe oferecer não 

necessariamente porque o que se desejava fossem apenas fatos e documentos, mas pela 

trajetória da representação literária. O leitor sabia que a descrição minuciosa de Balzac, por 

exemplo, tinha uma função, servia para esconder algo debaixo das aparências cotidianas. Cada 

gesto do personagem era um lembrete de algum aspecto desse fato, cada objeto refletia uma 

faceta do que era escondido. Era esse elemento escamoteado que deveria vir à tona, dessa 

maneira, a partir da investigação – descrição – dos detalhes. Autor e leitor percebiam que essa 

investigação – do ambiente e, por extensão, do personagem – era o importante naquele 

momento. O leitor, para engajar-se no que era narrado, precisaria sentir-se impelido a descobrir 
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algo novo. Assim, Sarraute aponta que em vez de incitar o leitor a obter a verdade cuja conquista 

denota esforço, como no tempo de Balzac, toda a descrição do romance clássico parecia ser, 

quando feita no século XX, uma concessão à preguiça; o uso do modelo tradicional não 

proporcionaria mais a descoberta, uma vez que o leitor já se familiarizara com o tipo de recurso 

utilizado. Em relação ao personagem, o leitor percebeu que não havia nada além de rótulos; 

dessa forma, familiar à estrutura do romance, o leitor percebeu os tipos de ação e de enredo que 

moldariam o personagem de forma convencional (p. 61). O leitor desconfiava de tudo por ter 

aprendido muito e ser incapaz de esquecer o que aprendeu. Aprendeu com Joyce, Proust e 

Freud; aprendeu o monólogo interior; aprendeu o crescimento do mundo psicológico e as 

regiões do inconsciente. O leitor assistiu as barreiras usadas para separar personagens 

explicitarem justamente o tipo de cada personagem, a ponto de o herói se tornar uma limitação 

arbitrária (idem). 

O que Sarraute aponta é que o leitor de romances, ao tornar-se cada vez mais letrado no 

realismo formal, passava a enxergar o que esse método tentava esconder: sua natureza de 

artifício, de construção. O leitor do século XX não via mais o realismo formal como um método 

de composição que emulava o real, mas sim como uma série de convenções. Como dito, o leitor 

passou a ter um espírito sofisticado, aprendera de tal forma mediante sua trajetória de leitura 

que começou a duvidar se a artificialidade do objeto construído pelo romancista seria capaz de 

expressar, de fato, a riqueza do objeto real. Assim, Sarraute questiona: que narrativa construída 

seria capaz de competir com a essência dos fatos, que é serem verdadeiros? Qual seria a estória 

inventada capaz de competir com a dos campos de concentração ou com a Batalha de 

Stalingrado? Quantos romances, quantos personagens, quantas situações, enredos seriam 

necessários para suprir o leitor de uma matéria igual em riqueza e sutileza às oferecidas por 

quase qualquer monografia bem construída (p. 64)? O leitor se tornou consciente de que o 

realismo formal não lhe dava mais a sensação de descoberta de algo novo a partir dos seguintes 

fatores, portanto: familiaridade com as estruturas do romance e “competição” desse gênero com 

outros meios que lidavam com a busca pela(s) verdade(s), com os fatos, com a informação. 

Ora, é essa mesma noção de sofisticação que provoca a mudança nas HQs durante a década de 

1980. O leitor também havia se tornado sofisticado, pois o que lia não era novo; ele já 

decodificava as estruturas do enredo e o tratamento dispensado aos personagens, o que lhe era 

apresentado era muito similar ao que sempre lhe fora apresentado. Além disso, as publicações 

se mostravam cada vez mais autorreferenciais, como visto no capítulo anterior, o que 

demandava um leitor mais letrado dentro daquela tradição. É por isso que Maus provocou tanto 

choque quando lançado: trata-se de uma representação não mimética de um episódio da 
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História – justamente os campos de concentração – para o qual o procedimento mimético das 

HQs se mostrava insuficiente, como Adorno e Benjamin discutiram em relação ao romance. 

Logo, em vez de utilizar-se da convenção mimética, Spiegelman utiliza o método dos funny 

animals, comumente associado a HQs extremamente infantis. The Dark Knight Returns e 

Watchmen chamavam a atenção do leitor experiente pelo tratamento dispensado ao 

personagem do super-heroi. Assim, vê-se que tanto o público quanto os autores de HQ, de 

modo consciente ou não, começavam a perceber que, da forma como se apresentavam, as 

convenções desse campo já se esgotavam.  

O que Adorno, Benjamin e Sarraute mostram em relação à literatura é que o realismo 

formal só é entendido como uma representação realista à medida que o leitor assim o encara. O 

leitor de romances do século XX não mais via as convenções dos séculos anteriores como 

realistas porque elas não davam conta, mais, da realidade que se apresentava – a insistência em 

procedimentos miméticos não era realista, portanto. Processo análogo ocorreria mais tarde no 

cinema, através da nouvelle vague e, posteriormente, nas HQs. A indústria havia se firmado 

sobre um modelo mimético em forma e maniqueísta em conteúdo por causa do Comics Code, 

como discutido no capítulo anterior.  

Ainda sobre a convenção realista no romance, vale a pena recuperar o último dos ensaios de 

Sarraute, What birds see, cujo título é uma referência ao episódio de Zeuxis, que pintara um cacho 

de uvas tão semelhantes às reais que pássaros tentaram roubá-las. Nesse ensaio, Sarraute divide os 

autores de romance de sua época em dois grandes tipos: os “realistas” em oposição aos 

“formalistas”. Os autores realistas seriam aqueles que examinariam o que lhes pareceria ser a 

realidade, fazendo um esforço para “trapacear” o mínimo possível ou para diminuir 

contradições e complexidades entre a nova forma que propunham e a realidade. Para atingir 

esse objetivo, esses autores trabalhariam de modo incessante para se livrarem do que seria a 

matriz de ideias pré-concebidas e das imagens sem originalidade que as revestiria. Além disso, 

eles procurariam se livrar da superfície de realidade que todos podem ver facilmente e que todos 

usavam – ou seja, o método mimético. Sarraute chama de realistas os autores que percebiam 

que ainda que o realismo formal fosse efetivo anteriormente, não mais fazia sentido no século 

XX. O realista, segundo a autora, rejeitaria esses procedimentos e passaria a procurar novos 

métodos que serviriam a seu uso e a seu objetivo e pouco se importava se essas novas técnicas 

incomodariam ou irritariam os leitores. Para o autor realista, o estilo seria belo tanto mais se 

adaptasse ao seu propósito, não como um fim em si (p. 136). 

Esse não seria o caso dos formalistas – que, Sarraute aponta, frequentemente chamavam 

de “formalistas” o outro grupo de autores e reservavam para si o rótulo de “realistas”. A autora 
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diz ser óbvio, apesar dessa nomenclatura, que a realidade não era o interesse dos formalistas e 

sim a forma e, mais precisamente, a forma inventada por outros. O que os formalistas faziam 

era não mais que utilizar as convenções dos autores “clássicos” (aspas da autora); os formalistas 

se esforçavam para alcançar a simplicidade elegante da forma clássica mesmo que o romance 

que criavam, na década de 1950, fosse nada mais que uma “casca vazia”. Os formalistas se 

viam como realistas porque continuavam a utilizar os procedimentos do realismo tradicional – 

mimético –, ao passo que viam os experimentos realizados pelos realistas de sua época como 

simples procedimentos formais. Esses autores adotavam uma forma cuja característica 

essencial é obter semelhança, ou seja, utilizavam-se do realismo formal do romance tradicional. 

Assim explica-se a inversão da nomenclatura. O problema de utilizar-se do realismo 

tradicional, diz Sarraute, é que nos séculos XVIII e XIX essa forma fora "inventada para o 

propósito de revelar o que era ainda desconhecido e escondido" (p. 138). O que acontece, então, 

é que essas formas continuaram a ser utilizadas e o que era desconhecido passou a ser familiar: 

personagens foram reduzidos a tipos simplificados, sentimentos foram convencionalizados, 

ações foram baseadas menos em experiência e mais na convenção ficcional prescrita pela forma 

do romance tradicional, diálogos passaram a lembrar menos aqueles que se ouvem de forma 

atenta e sem viés e mais aqueles que acontecem entre personagens de um romance desse tipo 

(idem). 

A divisão proposta por Sarraute desloca um pouco a noção de “realismo”. A autora 

associa essa noção não só a um procedimento técnico, mas à própria transformação que o 

romance sofre. Assim, na década de 1950 ser “realista” não quer dizer, para ela, utilizar-se das 

mesmas técnicas do século anterior que eram usadas para evocar o real; ser realista 

corresponderia a procurar novos dispositivos que apreenderiam o real para o autor e que 

pudessem causar no leitor a descoberta de algo novo, mudar seu olhar de fora para dentro do 

romance. A familiaridade do leitor para com o romance tradicional fazia com que nada fosse 

visto como novo, ou seja, não havia nos romances que imitavam os clássicos o merecimento à 

releitura. Já nos romances realistas, como os descritos por Sarraute, sempre haveria essa 

descoberta, essa tentativa de não deixar o leitor confortável em sua posição. O que era realista 

no século XIX já não é mais assim considerado – ou não poderia assim ser considerado – no 

século XX; a representação a partir da mimese não se mostra mais realista, bem como o 

realismo não é mais sinônimo de mimético. 

O que subjaz aos ensaios de Sarraute, Adorno e Benjamin é uma noção mais geral que a 

simples crítica ao modelo mimético: é a constatação de que essa convenção perde sua 

funcionalidade como representação do real. É nesse ponto que é possível aproximar o romance 
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da graphic novel. Não apenas pelas similaridades no surgimento do gênero, mas como o 

romance gráfico encerra em si, também, uma nova expressão ante ao que era convencionado. 

O público leitor buscava algo diferente: procurou esse diferente nos comix de Robert Crumb e, 

posteriormente, com a repetição temática que o quadrinho underground apresentava, procurou 

em Maus, The Dark Knight Returns e Watchmen. Mesmo que essas obras tivessem raízes tanto 

na indústria quanto nos comix e nos quadrinhos underground, como visto no capítulo anterior, 

não eram “encaixáveis” em nenhum dos rótulos porque apresentavam algo de fato novo. O que 

há, então, no surgimento do romance gráfico é um gênero que realiza, sim, certa manutenção 

das tradições, mas também promove deslocamentos importantes. O romance gráfico não se 

alinha somente ao surgimento do romance literário, mas apresenta também traços do 

desenvolvimento pelo qual o gênero literário passou ao longo do século XX. Como Sarraute 

apontara, para novas configurações sociais, novos modelos de representação são necessários, 

novas estruturas narrativas são legitimadas – o que não significa descartar todas as estruturas 

convencionais. O romance literário, por exemplo, não viu as convenções clássicas de tempo, 

espaço, narrador, discurso e personagem serem modificadas ao mesmo tempo e através de uma 

mesma obra. Diversos autores promoveram essas transformações no decorrer do século XX. 

De modo análogo, esse processo ocorreu também com a HQ; os três romances gráficos aqui 

mencionados apresentam, portanto, manutenção e deslocamento. Nesse sentido, a análise de 

Watchmen feita nesta dissertação tem como norte a seguinte questão: o que significa manter e 

deslocar a convenção? Como será visto no próximo capítulo, na análise, esse romance gráfico 

une o modelo mimético da estruturação visual típico das HQs convencionais a um modo de 

representação também mimético do personagem super-heroi – lembrando que 

tradicionalmente, havia procedimentos visuais miméticos e conteúdos maniqueístas. A análise 

pretende, portanto, compreender o que significa tratar toda uma narrativa de super-heroi de 

modo mimético, incluindo, aí, o personagem. Que efeitos de sentido são provocados com essa 

mudança, quais questionamentos são por ela levantados? 
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CAPÍTULO 3 – ANÁLISE DO OBJETO. 

 

Como visto no capítulo anterior, HQ e Literatura tem relações bem mais próximas do 

que se poderia supor. Vimos que a HQ construiu, com suas estruturas próprias, um modelo de 

representação visual análogo ao realismo formal visto no romance: um modelo narrativo que 

tenciona emular o real e apagar da representação o que poderia fazê-la ser percebida como 

artifício. Especificamente no campo literário, assistiu-se no século XX ao questionamento da 

mimese e de sua capacidade de representar a realidade. Na análise que se segue, há dois 

movimentos. O primeiro tenta ilustrar como a partir dos recursos visuais próprios das HQs 

Watchmen tenta apagar sua natureza de artifício, ou seja, essa parte propõe ilustrar a 

aproximação entre o que é o realismo formal literário e o modelo mimético convencionado nas 

HQs. Essa ilustração tem como objetivo lançar as bases para o segundo movimento de análise, 

relativo ao tratamento dispensado ao personagem do super-heroi. É nessa junção de recursos 

visuais e tratamento do personagem que reside a singularidade de Watchmen. Como visto no 

capítulo I, a convenção das histórias de super-herois é a seguinte: 

→ Uma estruturação visual mimética; 

→ Um personagem super-heroico idealizado. 

 

Watchmen realiza um deslocamento importante: tanto a estruturação visual quanto o 

personagem são representados mimeticamente.  Pretende-se, com a análise, demonstrar o efeito 

de sentido construído desse uso mimético. 

Na segunda parte da análise, o foco recai sobre o personagem específico formulado pelas 

HQs, o super-heroi. Assim, é feita uma breve recuperação de alguns elementos importantes que 

contextualizam a tradição tanto das HQs quanto dos super-herois. O recorte escolhido para essa 

segunda parte compreende os capítulos II e XI: eles se centram em dois personagens 

específicos, o Comediante e Ozymandias.   

 

3.1 Os recursos visuais. 

Para este momento da análise que se debruça sobre os aspectos visuais, foram escolhidas 

as seguintes estruturas: a representação do discurso dos personagens (balões e legendas), o 

formato do quadrinho (forma e contorno), ação (tempo e espaço, corpo e movimento). Esses 

recursos ilustram de forma bastante clara o uso que se faz de convenção. Pretende-se, ao longo 

desta primeira parte, mostrar como a convenção é sempre seguida e, quando não o é, há uma 

justificativa interna à narrativa, num movimento simultâneo de manutenção e quebra da 
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mimese. Não há um recorte específico aqui porque a intenção é justamente demonstrar que as 

estruturas existem regularmente em todos os capítulos de Watchmen. 

A primeira estrutura aqui elencada é aquela que representa o discurso verbal nos 

quadrinhos. Ramos (2012) faz um breve levantamento da definição de balão para diversos 

outros autores e, ao final, define a estrutura como “a representação da fala ou do pensamento, 

geralmente indicado por um signo de contorno (linha) que envolve o balão, que procura recriar 

um solilóquio, um monólogo19 ou uma situação de interação conversacional” (p. 33, grifos do 

autor). Nesse sentido, para as diversas naturezas do discurso do personagem, são usadas 

diferentes formas. Para Acevedo (1990)20, o balão possui dois elementos: o continente 

(constituído pelo corpo e pelo rabicho/apêndice) e o conteúdo (linguagem escrita ou imagem). 

Além da diferenciação no conteúdo – já que este pode contar qualquer discurso proferido pelo 

personagem –, há também uma diferenciação no continente, uma vez que pode apresentar 

diversos formatos e, por consequência, diversas cargas semânticas e expressivas. Segundo 

Ramos (2012), a fim de entender essas diferentes significações é preciso atentar-se para a linha 

que contorna o balão. Para o autor, a linha preta e contínua é tida como “o modelo mais 

‘neutro’, que serve de referência para os demais casos. Esse molde simula a fala “dita em tom 

de voz normal.” (p.36, grifos meus) e o que se diferencia desse padrão adquire um sentido 

diferente e peculiar (idem). Eisner (2008) tem uma abordagem semelhante acerca da linha do 

balão, utiliza a mesma palavra – normal – para designar aquele balão mais comum (p. 25) e dá 

a entender que é a partir deste balão comum que os outros derivam. É importante ressaltar esse 

uso das palavras que descrevem a estrutura – normal, padrão, neutro – porque, como já foi dito 

anteriormente, esta é a regularidade de Watchmen. No levantamento feito nessa HQ, 

encontraram-se os seguintes tipos de balão: balões com linha tremida, utilizados para 

representar a fala de Rorschach; balões com uma borda branca e preenchimento azul, 

representando a fala do Dr. Manhattan; balões de linhas quebradas, representando falas vindas 

de aparelhos eletrônicos; balões padrão, utilizados para a fala dos outros personagens – 

secundários ou não. 

                                                 
19 Solilóquio: a descrição do pensamento do personagem em palavras. Monólogo: o personagem fala em 

voz alta, tendo a si mesmo como interlocutor (p. 33). 
20 ACEVEDO, J. Como fazer histórias em quadrinhos. Tradução de Sílvio Neves Ferreira. São Paulo/SP: 

Global, 1990 (apud Ramos, 2012). 
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21 

                                                 
21 Página 5 do Capítulo V – Exemplo dos balões de fala de Rorschach. 
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22 

                                                 
22 Página 16 do Capítulo IV – Exemplo de balões de fala do Dr. Manhattan. 
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23 

                                                 
23 Página 25 do capítulo V – Exemplo de balões de aparelhos eletrônicos. 
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24 

                                                 
24 Página 10 do Capítulo V – Exemplo de balões padrão. 
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O que se faz notar é a utilização em larga escala dos balões padrão. Como dito, à exceção 

dos balões de Rorschach, Dr. Manhattan e aparelhos eletrônicos, todas as outras representações 

de fala são, em sua maioria, feitas com o balão comum. O artifício usado à exaustão nas HQs é 

o balão padrão; assim, ainda que esse seja um artifício tanto quanto qualquer outro tipo de balão, 

o seu uso contínuo o faz ser esperado, sua convenção se mostra cristalizada e, portanto, o leitor 

deixa de enxergar o artifício. Uma pergunta que poderia ser levantada é: por que apenas aqueles 

dois personagens contam com um balão diferenciado? Por que apenas sua fala é merecedora 

da atenção do visual? Essas questões poderiam quebrar a verossimilhança da ilusão narrativa 

não fosse o fato de que a própria trama parece justificar esse uso de balões mais “estilizados”. 

Tanto Dr. Manhattan quanto Rorschach são os dois únicos heróis em atividade quando se 

começa a leitura de Watchmen. Dr. Manhattan sofreu transformações físicas e possui 

superpoderes, dessa forma, talvez sua voz não seja semelhante às dos outros personagens; 

Rorschach fala sob uma máscara, o que talvez modifique sua voz – uma vez preso e desprovido 

da máscara, a fala do personagem é representada com um balão padrão. Além disso, essa 

diferenciação do balão dos personagens torna-os mais individualizados; não apenas têm 

características específicas, mas seu discurso é marcado de modo individual também. Dessa 

forma, o uso de outro tipo de balão funciona não só para a construção desses personagens 

específicos, mas também para a manutenção da ilusão da mímese, uma vez que todos os balões 

estão ligados ao que é representado, seja uma máscara, seja uma alteração na voz. O que se vê, 

nesse uso, é uma questão um tanto quanto ambígua: há um risco em quebrar a convenção do 

balão, uma vez que para reforçar a manutenção da ilusão mimética, usa-se um artifício distante 

do padrão “neutro”. 

O mesmo processo de normatização ocorre com as legendas – que podem ser chamadas 

também de recordatórios – presentes na graphic novel. Ramos (2012) realiza novamente um 

breve levantamento das diferentes posturas correntes acerca da legenda; todas elas parecem 

definir a legenda como um balão retangular – às vezes sem o apêndice – que representa um 

narrador onisciente, um narrador fora da ação que ocorre no quadrinho. O autor pondera que a 

legenda pode de fato ser usada para representar um narrador onisciente, mas também para 

representar um narrador personagem (p. 49, 50). As legendas presentes em Watchmen seguem 

esse segundo uso. Elas compreendem: passagens do diário de Rorschach, com formato de papel 

amarelo rasgado; rememorações feitas pelo Dr. Manhattan, com preenchimento azul e borda 

branca; reflexões feitas por Malcolm Long, o psiquiatra que atende Rorschach na prisão ou a 
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continuação da fala de um personagem (ações simultâneas), ambas representadas pela legenda 

padrão de linha reta e preenchimento branco; passagens de uma HQ lida por um personagem 

secundário, representadas por uma espécie de pergaminho. 

25 

                                                 
25 Página 18 do Capítulo V – Exemplo de legendas do diário de Rorschach. 
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26 

                                                 
26 Página 14 do Capítulo V – Exemplo de legenda de recordação de Dr. Manhattan. 
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27 

                                                 
27 Página 1 do Capítulo VI – Exemplo de legenda padrão. 
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28 

                                                 
28 Página 9 do capítulo V – Exemplo de legenda da HQ dentro da HQ. 
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Embora menos usadas que os balões, as legendas são utilizadas em Watchmen, sendo as 

mais frequentes aquelas que compreendem falas entre momentos de ação distintos, mas 

retratados paralelamente. Como os balões, cada uso de legenda é justificável dentro do contexto 

da trama. Em nenhum momento a legenda dá voz a um narrador alheio – tudo o que se vê em 

termos de balão ou legendas é justificável internamente. O desvio da legenda padrão obedece 

às mesmas regras do balão – Rorschach e Dr. Manhattan possuem um formato diferente assim 

como a narrativa da HQ dentro da HQ. 

Se esse desvio do padrão é justificado internamente na narrativa, então por que ele seria 

significativo? Justamente porque ele denota outro padrão: cada vez que as estratégias visuais se 

distanciam daquelas comuns, normais, neutras, do padrão de outras HQs, elas são plenamente 

justificáveis do ponto de vista da trama; ou seja, substitui-se a convenção existente em todas as 

HQs por uma convenção interna.  

Passando para a forma do quadrinho, vale recuperar a definição de Vergueiro (2006): 

 

o quadrinho ou vinheta constitui a representação, por meio de uma imagem 

fixa, de um instante específico ou de uma sequência interligada de instantes 

que são essenciais para a compreensão de uma determinada ação ou 

acontecimento.  

 

Assim, o quadrinho contém um fragmento da ação e é a comparação com o outro 

quadrinho que permite a condução do enredo, seguindo a base criada por Töpffer. Da mesma 

forma que balões e legendas, o quadrinho tem diversos formatos e a escolha do formato ideal 

dependeria muito “da intenção do artista e do espaço físico para produzir a história” (Ramos, 

2012, p. 91). A utilização mais comum nas publicações em geral se dá com formas retangulares 

e isso acontece em Watchmen. A página básica compreende 9 quadrinhos de um mesmo 

tamanho. Além desse tipo de página, há aquelas com menos quadrinhos e uso de vinhetas 

maiores – porém, ainda assim retangulares e sempre proporcionais às 9 originais. 
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29 

                                                 
29 Página 7 do capítulo V – Exemplo de página com 9 quadrinhos. 
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30 

                                                 
30 Página 6 do Capitulo V – Exemplo de quadrinhos proporcionais a outros dois. 
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31 

                                                 
31 Página 10 do Capítulo V – Exemplo de quadrinho proporcional a outros três. 
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32 

                                                 
32 Página 10 do Capítulo IV – Exemplo de quadrinho proporcional a outros quatro. 
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33 

                                                 
33 Página 20 do Capítulo IV – Exemplo de quadrinho proporcional a outros seis. 
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34 

                                                 
34 Página 1 do Capítulo XII – Exemplo de quadrinho proporcional a outros nove. 
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Em relação ao contorno dos quadrinhos35, Ramos afirma que a linha demarcatória possui 

dupla função: marcar graficamente a área da narrativa e indicar o momento em que se passa 

aquele trecho da história (p. 91); a linha demarcatória também determina o tempo narrativo. A 

borda reta é a mais utilizada e é uma espécie de “marco zero”, referência para todas as outras 

(idem) Nesse sentido, novamente o autor dá a entender que a borda reta é “neutra”. Tanto para 

Ramos quanto para Eisner (2008), a borda reta indicaria o momento vivido pelos personagens, 

o presente da narrativa. Uma borda ondulada (Eisner, p. 44) ou tracejada (Ramos, p. 101) 

indicaria o passado. Os autores ainda elencam uma série de outros usos para as bordas além de 

indicar o tempo narrativo; o contorno caracterizaria o espaço, ainda, por meio de um contorno 

que tomasse a forma de janelas ou portas. Porém, o que se vê em Watchmen é a ausência de 

qualquer contorno que não a linha reta neutra. Nem mesmo quando se vê o Dr. Manhattan 

“lembrar” a sua infância, a origem de seus poderes ou seus relacionamentos, a linha do contorno 

deixa de ser reta – afinal, não se trata do passado; o personagem tem a habilidade de enxergar 

passado, presente e futuro de forma não linear, logo, seu passado é seu presente. A forma como 

os acontecimentos são narrados pelo personagem se dá com os verbos no presente. Em um 

mesmo quadrinho é 1959 e 1966; em um mesmo quadrinho Dr. Manhattan conhece Jane e 

testemunha o rompimento da relação. O que é representado – a simultaneidade de 

temporalidades – é o ponto em que se dá a quebra da convenção. A linha reta, nesse caso, se 

mostra um uso não convencional de uma convenção. O que poderia ser uma quebra na 

convenção é, na verdade, usado para o reforço da ilusão realista. A tradição das HQs (nesse 

ponto visual, o modelo mimético) tinha como norma a representação diferenciada de 

temporalidades; se a narrativa acontece no presente, tudo o que é lembrado pelos personagens 

deveria ser destacado tanto visual quanto verbalmente – através de linhas onduladas ou 

tracejadas e os verbos seriam usados no passado. A quebra dessa convenção é um processo 

análogo ao que Sarraute aponta como uma transformação sofrida pelo romance no século XX: 

a convenção não mais pareceria realista, logo, seria necessário quebrá-la e propor novas 

ferramentas que pudessem apreender melhor o real, ainda que não mimeticamente. Esse ponto 

já antecipa um outro que será esclarecido na segunda parte da análise: em Watchmen, a mimese 

é de fato utilizada, mas há diversas fissuras nessa estética. 

                                                 
35 O autor novamente elenca uma série de diferentes nomenclaturas utilizadas na literatura da área, porém 

uma vez que todas designam um mesmo aspecto, podem ser lidas como sinônimos (p. 97) e assim diferentes 

termos (contorno, linha demarcatória, borda) serão utilizados neste trabalho. 
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36 

                                                 
36 Página 18 do Capitulo IV – Exemplo de temporalidades simultâneas que recebem um mesmo 

tratamento formal: sabe-se que ao mesmo tempo em que ocorrem essas ações no passado, Dr. Manhattan 

está em Marte. Atenção aos verbos no presente (“It‘s 1959”, “It’s 1966”), no último quadrinho. 
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Assim, o uso contínuo de estrutura de vinhetas que tendem sempre à neutralidade 

combina com o padrão utilizado para os balões – porém aqui não há sequer a “estilização” dos 

balões de Rorschach ou Manhattan. O contorno e o formato dos quadrinhos tende à simetria, à 

proporcionalidade, a uma espécie de objetividade. O número básico dos quadrinhos só é 

quebrado em alguns momentos distintos e como decorrência da ação dos personagens. 

O levantamento dessas estruturas já indica o padrão de Watchmen: coloca-se o desvio de 

padrão em função do enredo, o que, em um primeiro momento, não perturbaria a 

verossimilhança. Isso não apaga, porém, o fato de que as quebras existem e, ainda que possam 

ser justificadas pelo enredo, interferem com as expectativas do leitor. Simultaneamente há 

trabalho feito com a convenção e seu deslocamento, o que leva em conta justamente o que o 

leitor espera: a contínua “mimetização” do aspecto visual. Há de se considerar, portanto, que 

Watchmen de fato consegue manter a ilusão de realidade, mas não apenas de forma mimética: 

através do jogo contínuo entre tradição e convenção interna, a HQ prenuncia um modo novo 

de representar a realidade, já que a tradição sozinha parece não mais bastar. Ora, é justamente 

isso que Sarraute discute: o questionamento do modelo tradicional porque ele não dá mais conta 

da realidade. A autora propõe, em seu último ensaio, um outro realismo, porque o realismo 

formal já não seria mais, de fato, realista. 

Em relação à representação da ação narrativa, os personagens são a base para que ela 

aconteça. Assim, o que faz o leitor compreendê-la, nas HQs, é o rosto e o movimento dos 

personagens retratados. Nesse sentido, Ramos recupera Cagnin (1975)37, que defende que a 

expressão do rosto nos quadrinhos é feita pela combinação de olhos, pálpebras, pupilas, 

sobrancelhas e boca; alguns artistas – e é o caso de Dave Gibbons em Watchmen – se valeriam 

também do movimento de nariz, bochecha e testa. Para a representação do corpo dos 

personagens, há ainda quatro estilos básicos de desenho: realista, hiper-realista, estilizado, 

caricato. Cada um dos quatro estilos é geralmente determinado pelo gênero da história a ser 

contada; Vergueiro (2006)38 explicita certa tendência de as histórias cômicas usarem um estilo 

caricato e as histórias de aventuras, estilo realista. Nesta última tendência, Ramos insere as 

histórias de super-heróis – o que, afinal, é Watchmen. 

 

                                                 
37 CAGNIN, A. L. Os Quadrinhos. São Paulo/SP: Ática: 1975 (apud Ramos, 2012). 
38 Apud (RAMOS, 2012, p. 108, 109). 
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39 Página 16 do Capítulo V – Exemplo da expressão facial dos personagens, em especial os 

quadrinhos da linha do meio. 
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O corpo dos personagens também expressa o movimento. Ele pode ser representado pela 

relação do todo (corpo) com as partes (membros). Assim, ainda que estático, o quadrinho indica 

o movimento realizado. Outro aspecto que ajuda a representar o movimento são as linhas 

cinéticas, contornos desenhados que indicam o movimento. Ramos (2012) faz uma 

diferenciação entre linhas e figuras cinéticas. Enquanto as primeiras seriam apenas linhas de 

contorno que indicam o movimento, as segundas são partes da história – objetos, fluidos, 

personagens – que sugerem a trajetória do movimento. É necessário apontar, então, outro 

padrão de Watchmen: a quase não utilização de linhas cinéticas e o uso, quando feito, de figuras. 

O movimento na graphic novel é muito mais indicado pela contraposição de vinhetas – já que 

muitas delas utilizam enquadramentos semelhantes e um personagem em posição diferente – e 

quando é necessário explicitar a trajetória de algo, utiliza-se o que está de fato na história. 

Novamente há o jogo entre tradição e convenção interna. Assim como os balões que desviavam 

do padrão, aqui o movimento que desvia da justaposição de quadros é justificável pelo fato de 

que há um tracejado de sangue ou água, por exemplo. Há elementos dentro da história que nos 

permitem entender o movimento; uma linha cinética seria um recurso de fora daquele universo. 

Nota-se mais uma vez a manutenção do realismo, mas não necessariamente através de uma 

convenção mimética – ou ao menos não apenas através dela. 
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Como dito, o movimento é marcado principalmente pela justaposição dos quadrinhos. 

Essa justaposição ajuda também na compreensão do tempo da narrativa. É a existência entre 

um antes e um depois que faz com que se compreenda o gesto de um personagem, o que 

culmina em entender uma passagem de tempo. Eisner (2008) aponta que um uso maior de 

quadrinhos, fragmentando a ação, tende a aumentar seu ritmo – e o uso de quadrinhos mais 

estreitos nessa fragmentação contribui para a compressão do tempo. As páginas de Watchmen 

tendem a ter um mesmo número de quadrinhos ou, quando estes são maiores, são proporcionais 

aos menores. Dessa forma, tem-se a impressão de que o ritmo de sua narrativa é mais regular 

do que em outras histórias de super-herois. Contribui para isso o fato de haver vários balões – 

o diálogo entre personagens aumenta a percepção do tempo, uma vez que quanto mais 

palavras/frases a serem lidas, maior o tempo médio de leitura, o que pode ter um reflexo na 

compreensão do tempo da narrativa. Em certos momentos, porém, o padrão do número de 

quadrinhos é quebrado e sempre há justificativas internas: trata-se de um sonho ou da 

                                                 
40 Páginas 14 e 15 do Capítulo V – Exemplo da utilização de figuras cinéticas (o sangue, o clarão do 

disparo da arma, a água) e de linha cinética (no terceiro quadrinho da página 14). 



71 

 

representação de uma relação sexual ou ainda os últimos momentos de vida da população de 

Nova York (a profusão de vinhetas serve como dilatação daqueles últimos segundos de vida 

dos personagens). 

 

 

41 

                                                 
41 Página 16 do Capítulo VIII – Representação de um pesadelo. Quando se volta à realidade, o 

quadrinho volta ao tamanho padrão. 
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42 Página 27 do capítulo VIII – Representação da relação sexual. 
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43 Página 28 do Capítulo XI – Os momentos anteriores à explosão. 
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Excetuando estes momentos, o ritmo de Watchmen é sempre algo menos intenso, dado 

o uso contínuo de um mesmo número de quadros e da representação do discurso de vários 

personagens. Esse ritmo mais lento contribui para uma criação daquele mundo alternativo. 

Como já dito, o movimento é sempre feito pela justaposição. Além do movimento em si, a 

alternância de quadrinhos leva também a uma alternância de ângulos e de planos de visão. Vê-

se ao longo da HQ que há uso de planos gerais (ponto de vista amplo e que engloba o cenário 

e os personagens representados), planos totais (o cenário é minimizado e o personagem é 

representado de maneira mais próxima), planos americanos (o personagem é retratado dos 

joelhos para cima e seu rosto começa a receber foco), planos médios (retrato da cintura para 

cima, a expressão facial se torna mais evidente), primeiros planos (dos ombros para cima, foco 

na expressão facial), planos de detalhe (foco para detalhes do rosto ou de determinado objeto) 

e planos em perspectiva (soma de diferentes planos em um mesmo quadrinho). Além desses 

planos, vê-se também que se usa ângulo de visão médio (altura dos olhos do leitor), de visão 

superior (a ação é vista de cima para baixo) e de visão inferior (de baixo para cima).  
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44 Página 13 do capitulo V – Primeiro quadrinho: plano de detalhe. Segundo quadrinho: plano total. Terceiro 

quadrinho: primeiro plano. Quarto e quinto quadrinhos: planos gerais. Sétimo e oitavos: plano americano. 

Veem-se também nessa página ângulo de visão médio e superior. 
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Esse uso contínuo de diferentes ângulos e planos de visão ajuda a construir aquele 

mundo; são vários os planos em perspectiva em Watchmen. Não se vê apenas a ação do 

personagem, mas todo o ambiente que o rodeia. Assim, o desenrolar da ação em Watchmen é, 

também, uma construção daquele mundo. No entanto, o que se vê é o mundo sob o ponto de 

vista de um personagem. Vê-se apenas aquilo que lhe interessa ou aquilo que lhe afeta, ainda 

que de modo indireto. Nesse sentido, o que há é uma descrição minuciosa que faz parte de um 

método de composição semelhante ao narrar proposto por Lukács. Nessa mescla de ângulos e 

planos, surge a questão: como é possível que seja utilizada essa perspectiva abrangente se a 

narrativa é movida pela perspectiva dos personagens. Mais uma vez Watchmen parece propor 

um novo modelo de representação. Há de fato aproximações com o realismo formal, com o 

narrar, mas a oposição entre abrangência da perspectiva visual e do personagem parece indicar, 

mais, a impossibilidade de essa convenção mimética expressar de fato a realidade, como 

apontara Sarraute, Benjamin e Adorno, cada um a seu modo.  

Com tudo isso, o que se tem é toda uma narrativa organizada a partir de uma convenção 

mimética, mas que dela se desvia em vários momentos. Se nos romances tradicionais é 

imprescindível que haja um narrador para descrever ambientes e personagens, dar-lhes o 

discurso e narrar a ação, nas HQs, pelo método criado por Töpffer, não é necessário que haja 

essa voz na narrativa. Diversas obras de quadrinhos usam de recordatórios e narradores 

oniscientes ou mesmo personagens que contam o que ocorre, porém em Watchmen uma voz 

externa não se mostra necessária. A descrição detalhada nos quadrinhos também não se vale do 

plano verbal, mas sim do plano visual: como dito, a abundância de planos e ângulos de visão 

torna possível que os ambientes sejam mostrados ao leitor de forma detalhada. A 

individualização dos personagens também não é esquecida. Todas as suas ações são sempre 

fruto da passagem do tempo – assim como a relação causal dos romances do século XVIII 

analisados por Watt. Em Watchmen, a individualização é tamanha que os excertos ao final de 

cada capítulo trazem mais detalhes não apenas do universo alternativo ali representado, mas 

sobretudo dos personagens que nele habitam. Como os romances do início da primeira metade 

do século XIX, Watchmen descreve detalhadamente seus ambientes, mas sempre tendo em 

vista o elemento dramático. Mais que a construção dos Estados Unidos nos quais Richard 

Nixon ganha a guerra do Vietnã e nos quais Nova York é destruída, o que interessa em 

Watchmen é ver como agem os personagens nesse mundo, quais suas reações aos grandes 

acontecimentos. O que se vê é o mundo sob uma perspectiva individual; os reflexos que esse 

universo provoca nos personagens, em seus anseios, em seus embates, tornam possível 
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compreender não apenas os personagens, mas o próprio universo. Nesse sentido, Watchmen se 

alinha de fato ao panorama tradicional do romance. Porém, como apontado nesta primeira parte, 

há diversos momentos em que há a quebra de expectativas, a substituição da tradição da HQ 

por uma convenção interna. A convenção externa é substituída pela convenção interna em 

momentos específicos em que a tradição parece não dar conta da realidade. A expectativa do 

leitor é quebrada a fim de que o realismo se mantenha; esse processo não lança luz, portanto, 

no fato de que ainda que pareça ser realista, a convenção interna também é um artíficio? Assim, 

Watchmen parece provocar um deslocamento de sentido relativo à capacidade de as 

convenções – sejam elas tradicionais ou não – conseguirem de fato apreender a realidade. Há, 

na estruturação visual, uma tensão entre manutenção do realismo através do artifício e a noção 

de que o artifício talvez nunca consiga ser realista. Ora, é essa tensão que percorre boa parte do 

romance do século XX, como vimos no capítulo anterior. Walter Benjamin e, principalmente, 

Theodor Adorno, consideravam que o romance clássico não conseguiria estabelecer uma 

representação que desse conta das crises da experiência que culminaram nas duas grandes 

guerras. 

 

3.2 A revisão da tradição do super-heroi 

Na seção anterior, vimos que Watchmen faz brotar os deslocamentos da tradição através 

de uma convenção interna. Nesta parte da análise, porém, esses deslocamentos se tornam um 

pouco mais claros que os anteriormente levantados. Aqui, será analisado o tratamento 

dispensado à figura do super-heroi. Para tanto, é necessário recuperar alguns elementos 

abordados no capítulo 1. Lembremo-nos: 

→ As HQs, nos Estados Unidos, desenvolveram-se a partir das narrativas de aventura. 

Nessas narrativas, Milton Cannif desenvolveu um método a fim de esconder a representação, 

em um modelo análogo ao do cinema de Hollywood. 

→ As narrativas de super-heroi derivaram das narrativas de aventura. Os super-herois 

foram a primeira grande criação das HQs: o personagem tem dupla identidade – uma delas 

secreta, pacata, e outra com poderes – e impede os crimes em uma cidade. Ele ainda teria 

inimigos igualmente poderosos cujos objetivos não se limitam somente aos crimes comuns, 

mas à destruição do super-heroi. Essa é uma formulação que, ainda que tenha influências de 

outras vertentes, foi algo que apareceu primeiramente nos quadrinhos. 

→ O público de quadrinhos era majoritariamente composto por crianças e adolescentes; 

a publicação de narrativas com violência explícita e uso de drogas fez com que fosse criado o 

Comics Code, código que determinava duras regras que guiariam os enredos. Assim, para 
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receberem o selo de aprovação, as publicações deveriam deixar muito claro o bem e o mal, os 

bandidos deveriam sempre ser penalizados ao final, instituições como a polícia eram exaltadas 

– obviamente as histórias de super-herois tiveram de adequar-se ao código. Isso fez com que os 

super-herois passassem a representar ideais, valores e instituições norte-americanos.  

 

Dessa forma, temos a criação de uma tradição dentro dos quadrinhos. As histórias de 

super-herois, sob o Comics Code, se tornaram extremamente convencionais: aos herois não 

caberia qualquer característica além daquelas associadas ao bem. O modelo de Cannif se 

adequava bem às exigências do código, uma vez que ajudava a fazer com que os leitores vissem 

essa representação maniqueísta como a realidade. Como dito no outro capítulo, isso só mudaria 

com as transformações dos processos de distribuição e criação dos quadrinhos, com o 

surgimento de revistas com temáticas adultas feitas para um público mais velho. Além disso, 

as mudanças sociais ocorridas ao longo do tempo, como a contracultura e a Guerra do Vietnã 

questionavam os valores dos Estados Unidos e, por extensão, seus representantes. Assim, na 

década de 1980, surgiram Maus, The Dark Knight Returns e Watchmen. Cada uma a seu modo, 

as três HQs contribuíram para o questionamento das convenções. 
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Em Maus, os personagens são representados como animais, seguindo uma tradição das 

histórias em quadrinhos, como os quadrinhos e animações dos estúdios Disney. O 

questionamento da convenção de representação, no entanto, vem do fato de que esse tipo de 

personagem é, até hoje, associado a histórias infantis. Maus conta a história de um sobrevivente 

de um campo de concentração da Segunda Guerra de forma explícita, muitas vezes. 

 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 Página de Maus: cada etnia/nacionalidade é representada por um animal diferente. No caso, há 

um judeu (rato) e um polonês (porco). 
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Em The Dark Knight Returns, em um futuro não muito distante do presente das histórias 

de Batman publicadas à época, o heroi se retirara do "ofício", porém o surgimento de uma 

gangue extremamente violenta faz com que ele volte à ativa. Ao longo da história, Batman, um 

homem já envelhecido, acaba recrutando uma menina para ser sua nova Robin e enfrenta seu 

grande inimigo Coringa. Como Watchmen, The Dark Knight Returns se utiliza de bastante 

violência explícita, mas diferencia-se por usar um heroi já existente e, também por sua 

organização não se valer, necessariamente, dos mesmos recursos. A página de exemplo mostra 

quadrinhos sobrepostos, algo que, na lógica de Watchmen, não seria possível, uma vez que cada 

quadrinho é uma "janela" para aquela realidade – e janelas sobrepostas incorrem em 

perturbação dessa lógica. 
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Nesse sentido, é oportuno perguntar, então, por que o objeto desta dissertação é 

Watchmen e não The Dark Knight Returns, posto que nesta o questionamento das tradições – 

de super-heroi e de organização narrativa – parecem ser mais evidentes, afinal, lida com um 

personagem previamente estabelecido. O ponto central de interesse de Watchmen é justamente 

residir na tensão entre tradição e experimento, entre o que é estabelecido e o que é questionado. 

Ao mesmo tempo em que se vale de praticamente toda forma a fim de apagar sua natureza de 

construto e a revela todas as vezes que se desvia da convenção, Watchmen também revela ser 

um artifício ao demonstrar que a representação tradicional de super-herois que se fazia até então 

não dá conta das transformações do mundo. Além disso, há outro ponto: o uso de herois novos, 

sem continuidade, traz a liberdade criativa aos autores. Embora inspirados em outra equipe de 

herois46, os personagens de Watchmen são livres da continuidade. Como aponta Di Liddo: 

 

This [o fato de os personagens serem novos] offered considerable advantage for the 

author, as he was not forced to deal with a known prior continuity that would compel 

him to preserve the peculiar features of the preexisting work. His freedom in 

characterization choices was thus safeguarded, and the lack of limitations allowed 

Moore to handle the characters as daringly as he pleased – in this case, to turn them 

into a group of semi-archetypal figures whose features represent in various was the 

several facets of the superhero pattern he wanted to deconstruct. [DI LIDDO, 2009, 

p. 55]47 

 

Não que os super-herois continuassem a ser como o Superman da década de 1940, cheio 

de otimismo e bom-mocismo. Di Liddo lembra que na década de 1960, a Marvel criara, com o 

Quarteto Fantástico e com o Homem-Aranha, herois que lidavam com certas ansiedades e 

momentos de crise e estavam ligados, em algum nível, com as preocupações da segunda metade 

do século XX [p. 47]. O que diferencia o trabalho feito em Watchmen é o fato de que nessa HQ 

há o desenvolvimento ao extremo das características do heroi, o que traz à tona seu lado 

sombrio, mostrando as "rachaduras sob a máscara" que, muitas vezes, chegam ao limite da 

psicose [idem].  

                                                 
46 Dave Gibbons relata que Alan Moore desejava utilizar um grupo de personagens da editora Charlton 

Comics e que fora comprado pela DC. Posteriormente, a DC vetou o uso desses personagens por considerá-

los comercialmente interessantes demais para o enredo fatalista de Moore (GIBBONS, 2009, p.28-29). 

47 “Isso ofereceu vantagem considerável para o autor, já que ele não era forçado a lidar com uma 

continuidade conhecida que o compeliria a preserver características particulares de um trabalho pré-

existente. Sua liberdade para escolher a caracterização foi, assim, resguardada e a ausência de limitações 

permitiu a Moore manipular os personagens como queria – nesse caso, transformando-os em um grupo de 

figuras semi-arquetípicas cujas características representavam, de diversas formas, as facetas do padrão de 

super-heroi que ele desejava desconstruir”. Tradução própria; 
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Assim, considerando que Moore cria personagens que se voltam à tradição e aos motivos 

das histórias de super-herois, afinal, como comparar o mundo dos EUA dos anos 1950, com o 

crescimento econômico e a propagação do american way of life com o período de tensão da 

Guerra Fria dos anos 1980, quando o fim do mundo parecia mostrar-se no horizonte? Ainda 

que o método de composição, de construção do mundo ficcional e de organização narrativa se 

mostrasse eficiente – como mostra Watchmen, a organização se deve muito ao que Cannif fizera 

décadas antes –, os herois não eram mais relevantes. De que vale um Batman, um Superman, 

que impedem um assalto a banco ante a ameaça de hecatombe nuclear? É para esse mundo que 

Watchmen apresenta seus herois. Além disso, como aponta Di Liddo, as décadas de 1970 e 

1980 produziram uma série de personagens – nos quadrinhos e nos cinemas – que encarnavam 

o vigilantismo das grandes cidades norte-americanas. Para mencionar alguns, houve o 

Justiceiro, um vigilante reacionário, o Juiz Dredd, personagem que era juiz e executor; no 

campo cinematográfico, houve os personagens de Charles Bronson, da série Desejo de Matar, 

de Clint Eastwood, de Perseguidor Implacável (Dirty Harry). Watchmen  colocava em questão 

de modo muito oportuno o vigilantismo “justificado” não só desses personagens como também 

dos próprios herois (p. 48). 

Consideremos, então, o que Maus, The Dark Knight Returns e Watchmen fazem. Cada 

uma a seu modo propõe um modelo de representação que se choca com diversas convenções 

sedimentadas por anos de uso. O que subjaz a essa proposição, então, é a ideia de que não 

haveria mais, nas HQs, uma representação unívoca da realidade. Seria preciso realizar quebras, 

substituições, subverter expectativas para lidar com uma realidade que não mais é abarcada 

pelo modelo convencional. Esse processo é semelhante, novamente, ao que ocorreu no romance 

do século XX. Especificamente em Watchmen isso se dá através do questionamento das ideias 

de super-herois como representantes dos valores corretos (leia-se: norte-americanos) e de 

vigilantismo como justiça. Essas são ideias de mundo em branco e preto, que apreendem a 

realidade e lidam com ela sem qualquer dúvida. Watchmen, ao provocar deslocamentos e, em 

muitos casos, subversão dos modelos tradicionais de super-heroi, aponta que a própria ideia de 

verdade unívoca é questionável. Em um processo semelhante ao que ocorre com a estratégia 

visual, a substituição de uma convenção por um modelo “novo” lança luz não apenas ao 

artifício antigo, mas a esse novo também: o Superman, o Capitão América não dão conta da 

derrota na Guerra do Vietnã, da contracultura, da paranoia da Guerra Fria; será mesmo que 

outros tipos de personagem dariam? Isso é possível? 

Nesse sentido, a análise a seguir acompanha dois dos personagens da HQ a fim de 

mostrar como Watchmen cria personagens que questionam a tradição. Os dois personagens – 
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Comediante e Ozymandias – apresentam traços mais claros desse questionamento. Para a 

análise, selecionei os capítulos  II e XI, que compreendem os excertos da narrativa cujo foco 

recai sobre esses personagens. Como dito anteriormente, Watchmen intercala vários 

acontecimentos, de modo que a análise dos capítulos terá foco apenas no personagem 

selecionado através das páginas aqui reproduzidas. 

 

Parte I – Comediante (Capítulo II) 

 

Essa análise se inicia na página 4, na qual Sally Jupiter tem o primeiro flashback do 

capítulo a partir de um reflexo no porta retrato: 
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No último quadrinho da página, em primeiro plano, vemos o então jovem Edward Blake. 

A mulher ao fundo, esfregando os olhos, é Sally Jupiter. Esse flashback tem lugar em 1939, na 

reunião dos Minutemen, um recém-criado grupo de heróis; os personagens haviam acabado de 

tirar uma foto de divulgação do grupo. Na página seguinte, vemos a resposta de Blake à fala de 

Jupiter (“Oooh. I got spots in my eyes”)4849: 

 

 

 

                                                 
48 “Tem manchas nos meus olhos...” 
49 A tradução utilizada é a de Jotapê Martins e Helcio de Carvalho (MOORE; GIBBONS; HIGGINS, 

2011). 
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O personagem diz “Really? Lemme take a look an’ see if I can fish’em out for ya...”50. 

Vê-se, aqui, que o personagem tenta flertar com Jupiter, que prontamente diz “Oh, Eddie! Give 

me a break!51”. Nos quadrinhos seguintes, os personagens comentam sobre a sessão de fotos. 

Um dos personagens (Justiça Encapuzada) comenta que preferia estar nas ruas fazendo seu 

trabalho. Blake, então, diz “Streets nothing! Why don't Uncle Sammy get us to Europe, where 

the action is?”52 Vê-se aqui que o personagem, mais do que simplesmente querer “fazer seu 

trabalho” deseja ter “ação”; não necessariamente os elementos estão ligados. No quinto 

quadrinho da página, os outros personagens combinam um encontro para tomar uma cerveja, 

ao que Sally diz que precisa trocar de roupa e todos podem ir antes. No último quadrinho da 

página, com Jupiter já seminua, há apenas um balão de fala, com “Hi”. Na página seguinte, vê-

se que Blake voltara à sala. Os personagens conversam e Blake agarra Sally, que tenta se 

desvencilhar arranhando seu rosto [quadrinho 3]. Após o arranhão, Blake agride fortemente 

Sally e prepara-se para estuprar a personagem. É interrompido, no último quadrinho, pelo 

Justiça Encapuzada, que voltara à sala para saber porque Sally não encontrara o grupo. 

                                                 
50 “Jura? Deixa eu dar uma olhada pra ver se consigo tirar...” 
51 “Ah, Eddie! Para com isso!” 
52 “Rua nada! Por que o Tio Sam não manda a gente pra Europa, onde tem ação de verdade?” 
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Na página seguinte, Justiça espanca Blake, que ainda tenta se defender dizendo que Sally 

queria o estupro. No sexto quadrinho, Blake diz, enquanto geme de dor depois dos socos: “This 

is what you like, huh? This is what gets you hot”53. O quadrinho seguinte mostra um plano do 

rosto de Hooded Justice, com seus olhos arregalados. A seguir, o personagem manda que Blake 

vá embora, ao que este responde “Oh, sure. Sure. I’m going. But I got your number, see? And 

one of these days, the joke’s gonna be on you...”54. 

Nesse flashback é exposta pela primeira vez a violência gratuita do personagem. 

Diferentemente de Rorschach, que quebrara os dedos de um informante para investigar a morte 

de Blake (o que, em tese, justificaria a violência), aqui se vê o estupro como um fim em si. Não 

há justificativa alguma para a violência do Comediante além do puro machismo. Esse é o 

primeiro momento da HQ em que se vê que os herois da narrativa não atendem à tradição. 

Como dito previamente, o Comics Code determinava que bem e mal fossem claramente 

distintos; o estupro de uma heroína por parte de outro heroi é uma demonstração clara de que 

os personagens de Watchmen não são os mesmos que se esperaria de uma narrativa 

convencional. 

                                                 
53 “É disso que você gosta, né? É o que te dá tesão...” 
54 “Claro, claro. Vou embora, mas eu sei tudo de você, viu? E um dia desses, eu vou rir por último...” 
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O próximo flashback parte de Adrian Veidt, o Ozymandias. Na página 9, o personagem 

relembra a primeira reunião dos Crimebusters, uma outra equipe de super-herois criada em 

1966, após a dissolução dos Minutemen. Novamente o Comediante está presente. O Capitão 

Metrópole (personagem próximo ao cartaz) apresenta o grupo, enquanto Blake arrota. 
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Na página seguinte, Metrópole explica as razões para a reunião do grupo, uma vez que 

problemas sociais como promiscuidade, drogas e subversão universitária se faziam presentes 

na época. No entanto, o Comediante interrompe a explicação com “Bullshit”55. No terceiro 

quadrinho da página, Blake diz: “I said bullshit. This whole idea, this crimebuster shtick, it 

stinks”56. A seguir, o personagem responde grosseiramente às ressalvas dos outros heróis de 

que talvez um grupo possa funcionar. No quadrinho 5, Ozymandias dá a entender que o que 

parece haver é um problema de organização e que com a pessoa certa coordenando o grupo, 

talvez tudo pudesse funcionar. A fala é interrompida por Blake novamente, em confronto, no 

quadrinho 6: “Oh, an’ I wonder who that would be? Got any ideas, Ozzy? I mean, you are the 

smartest guy in the world, right?”57.  

                                                 
55 “Besteira”.  
56 “Toda essa ideia é besteira. Esse papo de combatentes [crimebusters]é cretinice”. 
57 “Hah! Até já sei quem seria. Alguma ideia, Ozzy? Cê não é o cara mais inteligente do mundo?” 
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Ozymandias e Blake continuam a discutir até o ponto em que Blake afirma que um grupo 

de herois não resolveria problema algum porque em 30 anos, ogivas nucleares voariam como 

besouros. Depois de atear fogo ao cartaz de Capitão Metrópolis, Blake sai da sala dizendo que, 

então, com as ogivas queimando tudo, Ozymandias seria o homem mais esperto das cinzas. 
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Há, nesse trecho, ao menos dois pontos tradicionais dos super-herois colocados em 

questão. O primeiro deles é a recusa de Blake de fazer parte de uma equipe. As publicações de 

herois tornaram as equipes algo comum desde pelo menos os anos 1960, com o surgimento da 

Liga da Justiça, dos Vingadores e de equipes menores, como os X-men e o Quarteto Fantástico. 

A tradição das histórias de super-herois, à época da publicação de Watchmen já havia 

estabelecido as equipes como ponto característico. O que Blake faz não é apenas recusar a 

entrada na equipe, é explicitar sua irrelevância. Aí entra o segundo ponto: o que Watchmen faz 

é deixar claro que ante as ameaças do mundo real da década de 1980 (como a nuclear58), 

pessoas fantasiadas pouco podem fazer. O penúltimo quadrinho, com todos indo embora da 

reunião após o discurso do Comediante, é emblemático; desesperado ao ver que sua ideia não 

vingara, o Capitão Metrópole diz “Somebody has to save the world...”59. As reticências, nesse 

balão, apontam não a certeza que um ponto de exclamação traria, mas algo próximo de uma 

declaração desesperada .Visualmente, o personagem é mostrado de costas, com as mãos para 

cima, como que clamando que alguém de fato salve o mundo. Em primeiro plano, vê-se o rosto 

de Ozymandias. Esse quadrinho voltará à análise na próxima seção, específica sobre 

Ozymandias, mas aqui ele já indica um outro ponto: essa falta de certeza, esse desespero do 

personagem implica em considerar a realidade como algo não passível de conhecimento pleno. 

Como dito anteriormente, a noção de super-heroi com que as HQs trabalhavam era não apenas 

idealizada, mas certa de sua realidade: era possível fazer o bem porque ele era discernível do 

mal de forma clara. A realidade dada a esse personagem era, nesse sentido, previsível. A crise 

dos anos 1980 – dentro da narrativa e fora dela também; considera-se, nesse momento, 

principalmente os medos criados pela Guerra Fria – põe em xeque essa certeza de bem e mal, 

da realidade como algo apreensível. Assim, Watchmen questiona a convenção dos super-herois 

e, em última instância, a própria noção de representação da realidade e da experiência dentro 

da ficção de HQs.  

O próximo flashback é o do Dr. Manhattan. Ele e Comediante estão no Vietnã, após a 

vitória dos Estados Unidos na guerra contra o país. Ambos os personagens se encontram num 

bar enquanto explodem fogos de artifício comemorativos. Manhattan e Blake comentam sobre 

o significado da vitória. No segundo quadrinho, o Comediante diz que se os Estados Unidos 

                                                 
58 Além da crise dos mísseis em Cuba nos anos 1960, há pelo menos um incidente que ocorre na década de 

1980 – na realidade e não no plano ficcional – que colabora para esse medo: em 26 de setembro de 1983, 

satélites soviéticos enviaram ao centro de comando um falso alerta que indicava que os Estados Unidos 

haviam disparado cinco ogivas em direção ao bloco, o que demandaria uma resposta rápida e de igual 

intensidade. Stanislav Petrov, então tenente-coronel, recusou-se a seguir o protocolo e avisar seus 

superiores do ataque, o que evitou a destruição em massa dos EUA. 
59 “Alguém tem que salvar o mundo...” 
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tivessem perdido a guerra, o país ficaria maluco, mas que graças aos poderes de Manhattan, 

não foi isso que aconteceu. Nos próximos quadrinhos, há a seguinte troca de diálogos entre os 

personagens: 

 

Quadrinho 3: 

Manhattan: You sound bitter. You’re a strange man, Blake. You have strange attitudes 

to life and war.60 

Comediante: Strange? Listen... Once you figure out what a joke everything is, being the 

Comedian’s the only thing makes sense.61 

 

Quadrinho 4: 

Manhattan: The charred villages, the boys with necklaces of human ears... These are part 

of the joke?62 

Comediante: Hey... I never said it was a good joke! I’m just playin’ along with the gag...63 

 

 

                                                 
60 “Você fala com amargura. Exibe uma postura estranha diante da vida e da guerra.”. 
61 “Estranha? Olha aqui, quando cê sacar que tudo é uma piada, a única coisa que vai fazer sentido 

é o Comediante”. 
62 “As vilas carbonizadas, as crianças usando colares de orelhas humanas... Isso faz parte da piada?” 
63 “Ei, quem disse que a piada é boa? Eu só danço conforme a música...” 
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Vê-se aí o que motiva não só o codinome do herói, mas as ações de Blake. O Comediante 

não vê graça em tudo, simplesmente encara o absurdo do mundo como uma grande piada – a 

própria ideia de que o mundo seja absurdo é um tema recorrente na literatura do século XX, 

não apenas do romance. A ideia de sociedade e mesmo de civilização, para o Comediante, é 

uma piada: uma distorção, um exagero. O personagem é, no final das contas, algo próximo ao 

que seria o ingênuo Capitão América se este tivesse testemunhado os horrores do Vietnã (DI 

LIDDO, 2009, p. 55) – não parece ser por acaso que o uniforme do Comediante estampa nos 

ombros figuras que remetem à bandeira norte-americana: uma estrela sobre um fundo azul em 

um ombro e listras vermelhas e brancas no outro. É um uniforme que, por extensão, remete ao 

uniforme do próprio Capitão America, em especial a seu escudo: 

64 

 

O que está em jogo em Watchmen é a noção de que essa ingenuidade, que dera resultados 

e era tomada como realidade em décadas anteriores (por causa da junção entre novidade do 

super-heroi e método de composição da narrativa), mostra-se vazia e convencional na década 

de 1980, como pareciam, para Sarraute, os personagens e as tramas dos romances que tentavam 

emular as tradições dos séculos XVIII e XIX. Antes das publicações dos anos 1980, a visão 

                                                 
64 Uniforme do Capitão América. Imagem retirada de  

http://marvel.com/universe3zx/index.php?title=File:MikeFichera--Cap-Classic-red-white-

blue.jpg&filetimestamp=20100726060427. 
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possível de realidade era apenas uma e, como dito, Maus, The Dark Knight Returns e Watchmen 

apresentaram outras visões possíveis de uma realidade. Casa-se, com isso, a postura do 

Comediante: ele representa não apenas um heroi “diferente”, mas uma tentativa de apreender 

o absurdo do mundo real. Se a postura idealizada é funcional dentro de uma realidade 

apreensível, o Comediante é a resposta a um mundo em que a realidade escapa a todo momento 

e não parece fazer sentido algum. Novamente, como lidar com ingenuidade se os Estados 

Unidos, ao contrário do que acontece no universo de Watchmen, perderam a guerra do Vietnã 

e se envolviam cada vez mais com a ameaça nuclear? É possível ser ingênuo ou a postura quase 

niilista de Blake é uma resposta compreensível a esse estado de coisas? 

Ainda no flashback, entra no bar uma mulher vietnamita grávida que se dirige a Blake. 

A mulher dá a entender que o filho é dele, ao que ele responde repetidamente que está indo 

embora de Saigon, fugindo do problema, a fim de esquecer não só a mulher e seu filho, como 

o país. A mulher, então, diz que ele não esquecerá nem dela nem do país: quebra uma garrafa 

e, com ela, corta o rosto do Comediante. Nos três últimos quadrinhos da página, Blake diz: 

 

Quadrinho 7: 

Comediante: My face...  

        What did you do, you bitch, you hurt my face, you whore, you...65 

Quadrinho 8: 

Comediante, enquanto saca a arma: Filthy, stinking, worthless...66 

Quadrinho 9: 

Comediante, apontando a arma para a mulher: ... lousy piece of67 

 

Na página seguinte, Blake atira na mulher e, em seguida, há uma troca de diálogos entre 

Manhattan e ele. 

 

Quadrinho 3: 

Manhattan: Blake, she was pregnant. You gunned her down.68 

Comediante: Yeah. Yeah, that’s right. Pregnant woman. Gunned her down. Bang. And 

y’know what?69 

                                                 
65 “Minha cara... O que cê fez, sua vaca? Cê furou meu rosto, sua puta, sua...” 
66 “... sua cadela nojenta” 
67 “e imprestável” 
68 “Blake, ela estava grávia. Você atirou nela” 
69 “Isso mesmo. Mulher grávida. Atirei nela. Bam. Quer saber mais?” 
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Quadrinho 4: 

Comediante: You watched me. You coulda change the gun into steam or the bullets into 

mercury or the bottle into snowflakes! You coulda teleported either of us to goddamn 

Australia... But you didn’t lift a finger!70 

 

Quadrinho 5: 

Comediante: You don’t really give a damn about human beings. I’ve watched you. You 

never cared about whatsername, Janey Slater, even before you ditched her.  

        Soon you won't be interested in Sally Jupiter’s little gal, either.71 

 

Quadrinho 6: 

Comediante: You’re driftin’ outta touch, Doc. You're turnin’ into a flake. 

         God help us all.72 

                                                 
70 “Cê ficou olhando. Podia ter transformado a arma em vapor, as balas em mercúrio ou a garrafa 

em floco de neve! Podia ter teleportado a gente pra porra da Austrália... Mas não moveu um dedo.” 
71 “Cê não dá a mínima pro ser humano. Já saquei a tua. Nunca ligou pra... Como chama mesmo?... 

Janey Slater, mesmo antes de dar um pé na bunda dela. Logo, vai se desinteressar pela filha da Sally Jupiter 

também.” 
72 “Cê tá se alienando, cara. Tá ficando pinel. Que Deus nos ajude.” 
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Mais uma vez é mostrada a violência do personagem em relação à figura feminina. Se 

em narrativas convencionais a mulher é o “ser frágil” que necessita da proteção e da ajuda do 

heroi, aqui esse heroi não hesita em atirar, quase à queima-roupa, em uma mulher grávida. É 

interessante notar, também, que o personagem se desvia das normas impostas pelo Comics 

Code não apenas através de suas ações, mas também por seu discurso; palavras como “bitch”, 

“whore” ou mesmo “goddamn” jamais seriam aprovadas, uma vez que não são exemplos de 

linguajar moralmente adequado. Esse é mais um elemento que distancia Watchmen da tradição. 
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O próximo flashback diz respeito ao Coruja, Dan Dreiberg. Em algum ponto da década 

de 1970, os policiais de vários estados organizaram uma greve a fim de forçar o governo a 

regulamentar a figura dos herois. A população, sem a proteção policial, passou a apoiar a greve, 

voltando-se contra os mascarados. Coruja e Comediante patrulham um dos protestos e são 

hostilizados pelos manifestantes. Com a ajuda do arsenal de gás lacrimogêneo do Comediante, 

a multidão se dispersa. O ponto interessante deste flashback vem na página 18 do capítulo. Nos 

primeiros quadrinhos, o Comediante pergunta sobre os outros heróis, ao que o Coruja responde 

dizendo que estão cuidando dos protestos em outras grandes cidades, como Washington. No 

terceiro quadrinho, o Comediante diz que Rorschach, Dr. Manhattan, são todos malucos. 

Dreiberg  pergunta se não é esse o caso do próprio Blake. 
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Blake responde: 

Quadrinho 4 

Comediante: No. Not me. I keep things in proportion an’ try ta see the funny side...73 

 

                                                 
73 “Não. Eu não perco a perspectiva e tento ver o lado engraçado da coisa” 
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Quando o Coruja diz que a situação é toda terrível, Blake diz que prefere quando as coisas 

se tornam claras. Dreiberg diz, então: 

 

Quadrinho 6 

Coruja: But the country’s desintegrating. What’s happened to America? What’s 

happened to the american dream?74 

Quadrinho 7 

Comediante: It came true. You're lookin’ at it.75 

 

É interessante notar essa noção de que o sonho americano é destruição e violência. 

Interessante porque essa percepção vem do personagem que, na HQ, carrega em seu uniforme 

os símbolos dos Estados Unidos. Diferentemente do já citado Capitão América, que pode em 

raras exceções até agir contra a lei porque é guiado pelos ideais de liberdade dos EUA, o 

Comediante encarna justamente os Estados Unidos – e os herois que representam o país – de 

modo muito menos idealizado. O Comediante não é a ingenuidade de um Superman ou do 

Capitão; o Comediante é a representação dos EUA no momento do desenvolvimento e 

publicação de Watchmen. Ele é o vigilantismo americano que de fato usa as cores da bandeira 

e não esconde que vê o mundo de forma desprovida de sentido; é tudo uma piada. Matar uma 

grávida em Saigon é uma piada, reprimir uma manifestação com violência é uma piada, 

estuprar uma mulher é uma piada. A violência brutal do personagem põe em questão a figura 

idealizada do heroi que representa a pátria e os valores americanos, como ditava o Comics 

Code, porém não apenas isso. O Comediante, nesse ponto do capítulo, põe em xeque a própria 

ideia de pátria e de sonho americano. O quadrinho 7 é representativo disso: o personagem usa 

os símbolos da bandeira do país e quando diz “You’re looking at it [o sonho americano]”, pode-

se encarar o “you” tanto como o Coruja quanto como o próprio leitor: o quadrinho põe o 

Comediante no centro da página, em plano americano e com quase nenhum detalhe ao fundo, 

apenas fumaça. Quando se vê esse quadrinho, vê-se o que de fato é o sonho americano, em que 

ele se tornou quando posto na realidade. Contribui para essa leitura o fato de que Watchmen 

guarda diversas raízes com as publicações hippies e de tendência esquerdista, que foram 

extremamente críticas à Guerra do Vietnam. O Comediante põe em xeque, nesse momento, a 

visão norte-americana de mundo. 

                                                 
74 “Mas o país está se desintegrando. O que aconteceu com a América? O que aconteceu com o 

sonho americano?” 
75 “Virou realidade. Cê tá olhando pra ele.” 
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Anos mais tarde, um pouco antes de ser assassinado, Blake finalmente revê suas ações, 

depois de descobrir os planos de Ozymandias76. Bêbado, o personagem  invade a casa de um 

vilão – aposentado, como os outros heróis – e inicia uma longa divagação. Há alguns 

pensamentos desconexos, mas o tom do discurso é o de descrença: mesmo o Comediante, 

alguém que atirou em crianças no Vietnã e violentou mulheres, se vê enojado com o que 

descobrira e lança a questão:  

 

Quadrinho 7 

Comediante: I mean, What's funny? What's so goddamned funny? I don't get it. 

Somebody explain...77 

 

Quadrinho 8: 

Comediante: Somebody explain it to me.78 

                                                 
76 Isso será retomado e desenvolvido na próxima seção. 
77 “Porra, qual é a graça? Onde é que tá a graça? Eu não entendo. Alguém me explica...” 
78 “Alguém explica pra mim!” 
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Ante o que descobre, nem mesmo Blake se mantém impassível. Não mais consegue ver 

a graça da vida. Finalmente, depois de cometer tantas atrocidades, o personagem se mostra 

chocado com o que o homem pode realizar. A trajetória da postura de Blake em relação ao 

mundo é, assim, uma tentativa de dar sentido a ele. No entanto, no final de sua vida, nem mesmo 

sua visão de mundo como “grande piada” faz sentido. Novamente Watchmen tematiza a 

dificuldade de apreender uma realidade que a toda hora só faz escapar. Esse trecho em análise 

é relevante, ainda, por incitar no leitor a dimensão do que será descoberto ao final de Watchmen. 

Esse plano e o personagem que o realiza fazem parte da análise a seguir. 
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Parte II – Ozymandias 

 

O capítulo a ser analisado nesta seção é o capítulo XI, cujo centro é Adrian 

Veidt/Ozymandias. No entanto, vale a pena voltar à reunião dos Crimebusters, rememorada 

justamente por Veidt no capítulo II. Vimos que o personagem, ali, parece interessado em 

resolver os problemas da sociedade americana e crê que com a pessoa certa e com inteligência, 

nenhum deles seria insuperável. No final da reunião, quando o Capitão Metrópole faz a tal 

declaração desesperada (“Somebody has to save the world...”), o que se vê no mesmo 

quadrinho, em primeiro plano, é o rosto de Ozymandias. Pode-se entender que a estruturação 

visual do quadrinho trata de dar a resposta à súplica do Capitão.  

No capítulo XI, Ozymandias começa a rememorar suas intenções para três de seus 

empregados. Na página 8, o personagem lembra que desde a infância já dava sinais de possuir 

um intelecto privilegiado: nascido de pais sem quaisquer características extraordinárias, Veidt 

percebeu que nas primeiras provas conseguia notas perfeitas. O personagem entende, desde 

cedo, que é uma pessoa extremamente inteligente e seu intelecto não permitia estabelecer 

ligação com ninguém vivo. Veidt só conseguia admirar Alexandre da Macedônia. 
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Interessante notar o quadrinho 7: 

 

Veidt: Ruling without barbarism! At Alexandria, he instituted the ancient world’s 

greatest seat of learning. True, people died... perhaps unnecessarily, though who can judge such 

things? Yet, how nearly he approached his vision of a united world! 79 

 

O personagem enxerga Alexandre como o maior da história da humanidade pela ausência 

de barbárie. Veidt pondera, sim, que ocorreram mortes, talvez desnecessárias, mas que elas não 

parecem ser importantes ante o que Alexandre conquistara: um mundo unificado governado 

pelo intelecto. Inspirado por sua admiração, Veidt decide pautar seu sucesso pelo de Alexandre. 

Para tanto, doa a herança que os pais lhe deixaram a fim de erguer-se e conquistar tudo a partir 

do nada. Além disso, ele resolve refazer os caminhos de Alexandre. No último quadrinho, Veidt 

diz: “I wanted to match his accomplishments, bringing an age of illumination to a benighted 

world”80. Percebe-se que o que move o personagem parece ser uma tentativa de criar um mundo 

melhor do que aquele em que vive. 

Na página 10, Veidt continua a narrar sua viagem e os conhecimentos que adquirira – 

inclusive em artes marciais. Ao final, ele percebe o grande fracasso de Alexandre: sua união 

não incluía todo o mundo e a estrutura que erguera não se sustentou após sua morte. 

Determinado a completar sua viagem, apesar da decepção de perceber o fracasso do ídolo, 

Veidt rumou em direção ao jazigo de Alexandre em Alexandria. No meio do deserto, depois de 

ter consumido haxixe, o personagem diz ter tido uma visão. A sabedoria imortal dos faraós, 

cuja era Alexandre havia apenas ressuscitado, inspirava Veidt. 

 

                                                 
79 “Governando sem barbárie! Em Alexandria, instituiu o maior centro de aprendizado do mundo 

antigo. Houve mortes, é verdade... Talvez desnecessárias, mas quem há de julgar? Vejam quão perto ele 

chegou de sua visão de mundo unificado”. 
80 “Eu queria repetir suas [de Alexandre] realizações, trazendo uma era de luz a um mundo de 

trevas”. 
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Assim, na página 11 vê-se que Veidt volta para os EUA e decide adotar o nome grego 

de Ramsés II – Ozymandias – e uni-lo ao estilo aventureiro de Alexandre a fim de aplicar os 

ensinamentos da Antiguidade ao seu mundo contemporâneo. É nesse momento que 

Ozymandias surge como um heroi mascarado. Diferentemente de seus colegas de ofício, Veidt 

não procura derrotar os homens – os bandidos –, mas o mal que os recruta. No terceiro 

quadrinho, uma borboleta pousa no rosto de um de seus empregados, que estão sentados. O 
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quadrinho mostra, então, que eles foram envenenados com a bebida oferecida pelo patrão. No 

último quadrinho, Veidt aciona um botão e abre a cúpula do vivário tropical, o que faz com que 

o vento e a neve da Antártida invadam o local e cubram não só os corpos dos empregados, mas 

todo o vivário, enquanto Veidt se refugia em outra sala de sua fortaleza. O que já é perceptível 

aqui é que o personagem realmente se guia pela noção de que a paz não é isenta de mortes – na 

verdade, ele parece entender que barbárie é apenas a morte e a violência injustificadas. Para 

Veidt, tanto as mortes que ele provocou quando aquelas realizadas por Alexandre são 

irrelevantes, uma vez que o objetivo de unir e tornar o mundo melhor é algo que balancearia a 

violência utilizada.  
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Cientes da verdade em relação ao assassinato de Blake, Rorschach e Coruja se infiltram 

na fortaleza de Veidt para forçá-lo a confessar. Rorschach considera o quão perigoso é 

Ozymandias, sugerindo que eles ajam antes de perguntar algo e que entrem na fortaleza em 

total silêncio. As páginas a seguir os mostram procurando Veidt e como este se antecipa aos 

dois intelectual e fisicamente: 
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Na página 18, Coruja pergunta o que Veidt pretende com todos os seus esquemas e 

planos. Veidt simplesmente responde que tenciona aprimorar o mundo. Então, o personagem 

passa a narrar seus primeiros encontros com o crime. No terceiro quadrinho, ele diz que 

percebeu logo que os bandidos, diferentemente do que acreditara, não monopolizavam o mal. 

Em seu segundo caso, Ozymandias investigou o desaparecimento de Justiça Encapuzada – o 

mesmo que interrompera a tentativa de estupro no capítulo II. Durante a investigação, Veidt 

encontrara Edward Blake, que já era um agente do governo e por isso fora designado para 

também tentar encontrar o Justiça Encapuzada. Blake alegava que havia fracassado nessa 
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investigação. Veidt dá a entender que Blake não só encontrou Justiça, como o matou – o que 

faz sentido, considerando o capítulo II.  

Toda essa página é importante para a análise porque a ideia de que os bandidos não 

monopolizam o mal – portanto, herois também não monopolizam o bem – é algo que se vê não 

só em Edward Blake, o heroi cujas ações parecem ser tão malévolas quanto as esperadas pelos 

vilões, mas no próprio Ozymandias. Já vimos que ele compreende como no mínimo irrelevante 

o assassinato de seus empregados no início do capítulo. Além disso, a postura de Ozymandias 

complementa a de Blake como um questionamento da própria representação do real: indicar 

que mal e bem não são certezas e colocar em xeque as representações idealizadas dos herois, 

coloca-se em xeque a representação da realidade como um todo. Questiona-se uma convenção 

e apresenta-se uma formulação em seu lugar; no entanto, ao lançar-se luz sobre a artificialidade 

da convenção para representar a realidade, lança-se também sobre a configuração recém 

apresentada. Se há uma suspeita em relação à capacidade de o construto tradicional apreender 

a realidade – por ser artificial –, não há uma suspeita também em relação à nova proposição? 

Seguindo as páginas 19, 20 e 21, Veidt explica seu plano para Coruja e Rorscharch. Ele 

rememora a reunião dos Crimebusters e vê que seu trabalho como herói, até então, era vazio: 

enfrentava os sintomas, mas a doença – o mal – permanecia sem controle. O fracasso da reunião 

dos Crimebusters, em que o Comediante defendia como inevitável a guerra nuclear, fez com 

que Veidt percebesse que o fim da humanidade e da Terra estava próximo. Quando o Capitão 

Metrópolis diz “Somebody has to save the world...”, Veidt atende ao chamado, mas se aposenta 

da vida de super-heroi para poder analisar a situação com certa distância. A partir disso, ele vê 

Ocidente (EUA) e Oriente (URSS) em uma corrida armamentista fundada em medo e que a 

cada dia fazia com que houvesse menos chance de desarmamento. Ambos os lados 

reconheciam o quão suicida era a corrida, mas não podiam se furtar a realizá-la, uma vez que, 

com isso, o oponente poderia estar em vantagem. Veidt percebe que, nesse ritmo, o conflito 

seria inevitável e sem solução a menos que alguém tivesse os meios para fazer valer sua 

vontade. Prevendo o colapso total, Veidt resolveu criar uma fortuna e reputação que lhe dessem 

poder e influência necessários para atingir seus objetivos. Ele ainda passou a investir em 

empresas e financiar pesquisas de manipulação genética, como a que emulava o poder de 

teleporte do Dr. Manhattan. Tudo, para Veidt, era planejado para evitar a destruição total do 

planeta. 
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Nesse sentido, Veidt vê o Dr. Manhattan como poderoso e imprevisível demais, o que 

não se encaixa em seus planos tão meticulosos. Uma das empresas causa os cânceres que, 

posteriormente, farão com que Manhattan deixe a terra.  Ao voltar da Nicarágua, o Comediante 

encontrara uma ilha não mapeada – a ilha em que Ozymandias desenvolvia suas pesquisas. 

Investigando o território, Blake descobriu o real objetivo das pesquisas ali realizadas – o que 

fez com que Veidt o assassinasse. Ozymandias contratara cientistas e artistas para criarem uma 

nova e monstruosa forma de vida a fim de amedrontar os governos e forçá-los a cooperar entre 

si ante uma ameaça alienígena comum. A tal forma de vida seria teleportada para Nova York. 
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O teleporte faria com que o monstro morresse e seu cérebro, clonado de um humano com 

poderes psíquicos, causaria um choque que mataria metade da cidade. Nesse momento, no 

quadrinho 5 da página 26, Coruja começa a falar que sabe que todo o plano é besteira e que está 

feliz que ele e Rorschach chegaram ao esconderijo de Veidt antes que este prosseguisse com a 

loucura; pergunta ainda quando Ozymandias pretendia por o plano (“all this mad scientist 

stuff”81) em prática. 

 

 

                                                 
81 “história de cientista maluco”. 
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Até este momento, de fato Veidt soa como um cientista maluco, como um vilão típico de 

história em quadrinhos, que conta seu plano mirabolante no último minuto antes de os herois 

conseguirem salvar o mundo. O problema é a resposta de Veidt, na página seguinte, como se 

viu anteriormente: 
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Quadrinho 1: 

Ozymandias: “Do it”? Dan, I'm not a Republic Serial villain. Do you seriously think I'd 

explain my masterstroke if there remained the slightest chance of you affecting its outcome? 

                     I did it thirty-five minutes ago.82 

 

                                                 
82 “’Pretendia’? Dan, eu não sou um vilão de seriados antigos. Acha mesmo que eu explicaria meu 

golpe de mestre se houvesse a chance mais diminuta de vocês afetarem seu desfecho? Eu o coloquei em 

ação 35 minutos atrás” 
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Nos quadrinhos seguintes, veem-se Coruja e Rorschach incrédulos e os últimos 

momentos da cidade de Nova York. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferentemente de um vilão de seriados esquemáticos83, Veidt não explicou seu plano 

porque é essa a convenção exigida dos vilões. Veidt, como deixa claro, não é um vilão 

convencional – ao mesmo tempo em que não é um heroi convencional. Ozymandias crê que 

                                                 
83 “Republic serial” faz referência aos seriados produzidos pela Republic Picture, um estúdio que 

financiava diversos filmes e seriados entre as décadas de 1930 e 1950, nos EUA. Um dos seriados mais 

celebrados foi o Adventures of Captain Marvel. 
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seu plano pode conter a barbárie da extinção total do planeta que aconteceria pela guerra nuclear 

– no capítulo XII, vemos que Coruja, Dr. Manhattan e Espectral são derrotados pela lógica de 

Veidt; caso contem a verdade ao mundo, as milhões de vidas ceifadas em Nova York não 

seriam justificadas, uma barbárie no ponto de vista de Ozymandias, e a corrida nuclear também 

não terminaria. Assim, o personagem consegue atingir seu objetivo, porém o faz unindo dois 

pontos opostos do espectro maniqueísta do bem e mal: ele objetiva salvar o mundo da 

destruição total e o faz (é um heroi) ao exterminar milhões de vidas inocentes (é um vilão). 

Ozymandias é, assim, um personagem que transita facilmente entre dois polos que a convenção 

mantinha como opostos e fixos. 
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CONCLUSÃO. 

 

O que tanto o Comediante quanto Ozymandias fazem, ao longo do enredo de Watchmen 

é demonstrar que de fato não há um monopólio do mal e do bem, ao contrário do que a 

tradição/convenção das HQs de super-herois representavam. O que Watchmen faz, assim, é 

quebrar, novamente, a expectativa do leitor. A expectativa de que herois sejam símbolo do bem, 

vilões sejam símbolos do mal e de que os planos do vilão sejam impedidos não cabe aqui porque 

Watchmen retira do leitor essa familiaridade a todo momento. Esse romance gráfico faz com 

seu leitor um processo similar ao que Sarraute dizia ser a prerrogativa do romance literário do 

século XX: apresentar-lhe algo novo, que o tire do comodismo e o traga para dentro. É 

justamente na tensão entre uma apresentação clássica e tradicional, como apontei na primeira 

parte da análise, e a abordagem inesperada do personagem do super-heroi que reside a força 

que não deixa o leitor se acomodar. Não é possível, aqui, que o leitor reconheça facilmente os 

tipos de personagem porque eles não são os tipos com os quais está acostumado; ele precisa, 

de modo atento, investigativo, descobrir os elementos novos que são postos ali e que 

ressignificam o que é ser um super-heroi. Nos anos 1980, talvez ser um super-heroi seja muito 

menos simbolizar o bem e proteger a propriedade como o Comics Code e a própria sociedade 

norte-americana preconizavam; era muito mais necessário lidar com as frustrações e problemas 

típicos do mundo adulto e daquele contexto histórico-social, sejam eles a impotência sexual, a 

falta de sentido na vida ou o medo do fim do mundo.  

Dessa forma, Watchmen não apenas põe em questão a figura do super-heroi, mas a 

tentativa de representar a realidade que esse personagem fazia. Não se trata apenas de 

considerar “o que aconteceria se o Batman tivesse que lidar com a ameaça nuclear”; essa 

questão está colocada ao longo da HQ e é respondida. Trata-se, aqui, de propor uma 

ressignificação da própria noção de representação dentro das HQs. Quando o Capitão 

Metrópole clama “somebody has to save the world...”, levanta-se a questão: quem salva o 

mundo? A tradição dos quadrinhos cimentou como resposta “os herois”. Considerando esse 

aspecto, quem salva o mundo em Watchmen é alguém que apresenta inúmeros traços típicos 

de vilão, ao mesmo tempo em que apresenta inúmeros traços de heroísmo. Assim, não é 

possível dizer com certeza se Veidt é um heroi ou um vilão. O desfecho da narrativa, porém, 

deve ser levado em conta: o diário de Rorschach, no qual o personagem detalhara toda a 

participação de Veidt na trama e que fora enviado para a redação de um jornal, parece estar 

prestes a ser lido. Logo, dá-se a entender que a maquinação de Veidt viria a público: 
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Levanta-se, com esse desfecho, uma outra questão: ainda que Veidt tenha sido bem-

sucedido em salvar o mundo de uma maneira não convencional, há o potencial de que seu plano 

venha a público. Assim, a súplica do Capitão Metrópole se desenvolve; não se trata mais de 

“alguém salvar o mundo”, mas de questionar se, de fato, o mundo pode ser salvo. Watchmen 

                                                 
84 Página 32 do capítulo XII; última página da HQ. 
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não responde a essa questão e é nisso que reside seu deslocamento. Se quem salva o mundo são 

os herois e a HQ termina questionando a possibilidade de salvação, por extensão ela põe em 

xeque a função do heroi. Ou seja, assim como Sarraute propunha o questionamento da 

funcionalidade da convenção mimética para a apreensão do real, apontando que os romances 

do século XX já formulavam outras estruturas para isso, bem como questionavam a própria 

ideia de um real apreensível e representável. Watchmen faz um processo semelhante dentro da 

tradição das HQs. Não se trata apenas de mostrar “herois com traços de vilão”, de apenas 

“atualizar” os heróis para uma nova geração (cf. capítulo 2 desta dissertação, NYBERG apud 

GARCÍA, p.118), mas sim de questionar se os herois são capazes de apreender os 

acontecimentos e as crises que o mundo real da década de 1980 apresentava; trata-se de 

questionar as histórias de super-heroi como mediadoras da experiência do mundo em que são 

publicadas: como apreender a realidade com a convenção? Mais ainda, Watchmen dá a 

entender outro questionamento, fruto de seu tempo: essa realidade é, de fato, representável por 

alguma convenção? 
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