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RESUMO

Esta pesquisa aborda a transposição da obra quadrinista de Will Eisner para os palcos 
brasileiros. Três peças teatrais - Avenida Dropsie, Pessoas Invisíveis e New York por Will 
Eisner - são analisadas pelo viés da intermidialidade. Utilizamos as teorias de Irina Rajewsky, 
Claus Clüver, Will Eisner, Linda Hutcheon, entre outros, objetivando analisar o encontro da 
mídia quadrinhos com a mídia teatro e os efeitos oriundos dessas inter-relações. Não existem 
muitos trabalhos de transposição dos quadrinhos para o palco e a metodologia comparativa se 
deu através de uma interpretação analítica. O material disponível de cada encenação permitiu 
que pudéssemos realizar um cotejamento entre o texto fonte e o texto alvo, possibilitando uma 
análise minuciosa dos encontros intermídias.

Palavras-chave: Adaptação. Mídia. Teatro. Quadrinhos. Will Eisner.



ABSTRACT

This research analyses the transpositions of Will Eisner’s comic books to Brazilian 
stages. Three plays - Dropsie Avenue, Invisible People and New York by Will Eisner - are 
examined from the perspective of intermidiality. The theories by Irina Rajewsky, Claus 
Cluver, Linda Hutcheon, Will Eisner, among others, are the basis for this research between 
comics and theater media’s encounter and the effects resulting from these interrelations. There 
are not many transposition’s works of comics to the stage. The comparative methodology took 
place through an analytical interpretation. The material available about each of the 
performances allowed a proper comparison between the source text and the target text, 
providing a detailed analyze of the intermidiate relationships.

Keywords: Adaptation. Media. Theater. Comics. Intermidiality. Will Eisner.
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1 INTRODUÇÃO

O encontro das mídias quadrinhos e teatro ou, se preferirmos, da adaptação dos 

quadrinhos para o palco, é o resultado de alguns fatores que foram se estabelecendo ao longo 

do século XX. Ainda que menos frequentes que as adaptações para o cinema e para a mídia 

digital como os games, as histórias em quadrinhos depois de superarem a visão negativa por 

parte da crítica literária e do público adulto em geral, viu o seu status mudar substancialmente. 

Das primeiras publicações no final do século XIX nos jornais diários norte-americanos até 

meados dos anos 1950, o público infantil e juvenil eram os alvos visados. Entretanto, novos 

temas e formatos surgiram contribuindo para a diversificação e ampliação do público 

receptor/leitor dos quadrinhos. Autores como Will Eisner (1917-2005), que consolidou o 

termo graphic novel, perceberam o alcance virtual dos quadrinhos e propuseram novas 

abordagens com conteúdos mais complexos e de cunho existencial. Consequentemente, a 

idade do consumidor mudou. O público adulto passou a consumir as HQs, coincidindo, 

muitas vezes, com o público que frequentava o teatro.

Através do estudo das adaptações intermidiáticas, pretendemos promover o resgate 

de três montagens teatrais da obra quadrinística de Will Eisner no Brasil: Avenida Dropsie 

(2005), realizada pela Sutil Companhia de Teatro sob a direção de Felipe Hirsch; Pessoas 

Invisíveis (2002) pelo Armazém Companhia de Teatro sob a direção de Paulo de Moares e 

New York por Will Eisner pelo Grupo Delírio de Teatro sob a direção de Edson Bueno

(1990). Observamos que a recorrência das adaptações teatrais das obras do visionário

quadrinista em território brasileiro deve-se ao fértil campo de experimentação cênica que as 

companhias brasileiras de teatro costumam engendrar. Como participei do elenco na 

montagem da Sutil Companhia de Teatro, considerei que seria interessante realizar o 

detalhamento e aprofundamento através dos suportes teóricos relativos aos estudos 

intermidiáticos, não apenas da referida encenação mas, também das outras duas que partiram 

dos quadrinhos de Eisner como texto fonte de suas propostas cênicas.

Dentre o grande número de teóricos que se debruçam sobre os estudos da 

intermidialidade, damos um especial destaque para o Claus Clüver e também para a Irina 

Rajewsky, que elaborou as tão divulgadas categorias sobre as relações entre as mídias. Essas

categorias, nominadas de transposição midiática, combinação de mídias e referências

intermiádicas tornaram-se um recurso de grande valia para as análises que nos propusemos. 

Obviamente, como a própria teórica aponta, essas categorias invadem as fronteiras e, 

portanto, não são excludentes. Como esse campo de estudo é muito vasto e complexo,
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decidimos elaborar uma planilha comparativa de cada adaptação com dados relativos ao texto 

fonte e ao texto de chegada. Apesar de ter sido muito trabalhoso, uma vez que todas as três 

encenações foram realizadas há muitos anos, parece-nos que os resultados são promissores. 

Conseguimos resgatar um material de leitura muito apropriado para que conseguíssemos 

empreender uma análise-reconstituição, conforme a terminologia usada por Patrice Pavis 

(2003). Os instrumentos de análise foram fartos, dentre eles, citamos: roteiros; fotos; em um 

caso, o vídeo da encenação; programas; depoimentos; entrevistas, etc., conforme estamos 

especificando logo abaixo. Tendo como objetivo central a retomada da cena no contexto de 

sua enunciação, tentamos nos deter detalhadamente na retomada e reconstituição dos 

espetáculos.

Não existem muitos trabalhos de transposição dos quadrinhos para o palco e a 

metodologia comparativa se deu através de uma interpretação analítica. O material disponível 

de cada encenação foi diversificado: para o estudo da montagem de Avenida Dropsie 

dispusemos do registro fílmico remanescente de 15’; do livro The Big City: Dropsie Avenue 

com registros fotográficos; da entrevista com o co-criador e ator Guilherme Weber e do 

roteiro estabelecido pelo encenador Hirsch onde ele dispos a sequência em quadrinhos que 

foram transpostos para a cena. Só existe um exemplar desse roteiro, que foi cedido pelo 

“mago” da luz, o iluminador do espetáculo, Beto Bruel. Lembramos que nem todas as cenas 

desse roteiro foram mantidas no resultado final. Da montagem de Pessoas Invisíveis temos o 

livro da companhia “Espirais” com o roteiro, fotos e um artigo escrito por Tânia Brandão; a 

entrevista com o diretor Paulo de Moares e o DVD da montagem teatral com trocas de 

mensagens durante a análise do filme. Em relação ao espetáculo New York por Will Eisner 

tivemos acesso ao livro “O meu delírio”, organizado pelo diretor e adaptador da montagem 

Edson Bueno com o roteiro do espetáculo, a sequência fotográfica com uma introdução 

detalhada sobre a montagem e a entrevista realizada com Bueno. As montagens ocorreram há 

tempos sendo a mais recente de 2005 (Avenida Dropsie), tornando a pesquisa um verdadeiro 

quebra-cabeça.

Obviamente, consideramos também um material valioso o fato de termos em mãos 

todas as graphic novels, histórias, vinhetas, episódios, que foram usados nas três encenações. 

Todo esse vasto material facilitou a nossa vida, por um lado. O que dificulta um pouco são as 

diversas edições das mesmas obras de Eisner, sendo que, muitas vezes, o conteúdo varia de 

uma edição para outra. Por exemplo, a graphic novel Um contrato com Deus, publicada 

isoladamente pela Brasiliense, em 1988, aparece posteriormente em outra edição Biblioteca
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de Will Eisner (Devir, 2019) ao lado de outras graphic novels, o que resulta em outra 

paginação.

O segundo capítulo, escrito depois da Introdução, tem como meta contextualizar a 

cultura ídiche na formação de Eisner e a sua influência multicultural na obra posteriormente 

desenvolvida pelo quadrinista. O dialeto ídiche, por exemplo, era considerado uma língua não 

oficial derivada das oralidades ancestrais do povo judaico e visto como algo menor, praticado 

pela classe menos culta, da mesma forma que foram vistos os quadrinhos durante muito 

tempo. A origem mestiça desse dialeto encontra correspondência na origem igualmente 

híbrida das HQs. Também apontamos a influência do teatro ídiche na arte de Will Eisner, 

desde sua origem nas antigas festas judaicas até estabelecer-se com força e reconhecimento 

em Nova York no final do século XIX. E, finalmente, abordamos o peculiar humor judaico. 

Caracterizado pela auto-ironia e pela paródia, é uma comicidade que foi devidadamente 

aplicada nos quadrinhos, e nas adaptações teatrais engendradas pelas companhias aqui 

estudadas, uma vez que Eisner tendo nascido nesse meio, absorveu todo esse universo.

No terceiro capítulo é feita uma contextualização do percurso histórico do autor 

quadrinista, sua formação identitária e sua trajetória profissional. O talento de Eisner para 

empreender comercialmente as suas realizações é mostrada através das parcerias que foram 

sendo estabelecidas ao longo de sua vida. Apontamos aqui a relação entre sua produção e seus 

valores pessoais, sócio-culturais, assimilados na infância enquanto descedente judeu, nos 

Estados Unidos da América, no início do século XX. Temos uma visão mais abrangente do 

trabalho de Eisner ao estabelecermos a relação entre a sua formação cultural e a sua obra. Em 

função da sua descendência, desde criança, Eisner teve um forte contato com o teatro judaico, 

denominado teatro ídiche, em Nova Iorque. Essa relação viria a influenciar, 

consideravelmente, seu estilo como quadrinista e assim contribuir para o seu processo de 

formação como artista, teórico e formador de opinião reconhecido e respeitado. As graphic 

novels, importante momento de reconhecimento no percurso do autor, são conceituadas e 

apresentadas aos leitores dessa dissertação como quadrinhos dirigidos para o público adulto e 

com qualidade literária em função da natureza temática abordada. Quando situadas lado a 

lado, temos a possibilidade de elencá-las de acordo com temas variados: autobiografia, 

solidão, a vida nas grandes cidades, família, vizinhança, dentre outros.

Nesse mesmo capítulo, demos também um destaque para os componentes dos 

quadrinhos que o próprio Eisner elenca em Quadrinhos e arte sequencial, seu livro teórico de 

1995. Na última parte desse capítulo abordamos as questões mais pertinentes sobre o estudo 

da intermidialidade e seus teóricos mais relevantes. As relações entre as mídias e,
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particularmente, o encontro das mídias quadrinhos e teatro pelo viés dos estudos intermídias, 

são apontadas considerando o caráter dialógico dessas relações e os efeitos desses encontros.

No quarto capítulo abarcamos as três encenações teatrais realizadas a partir da obra 

de Will Eisner. Este é o cerne dessa dissertação. A encenação de Avenida Dropsie (2005) pela 

Sutil Companhia de Teatro com direção de Felipe Hirsch dá relevo ao aspecto mais realista do 

quadrinista, em uma encenação com aportes tecnológicos e cenografia de grande dimensão. A 

companhia não existe mais, mas deixou marcas na memória teatral brasileira através de 

montagens com grande resposta de público e crítica. Elementos característicos como a 

locução do ator Gianfrancesco Guarnieri, em seu último trabalho, representando o alter ego de 

Eisner somadas à concepção de iluminação do Beto Bruel, à detalhada trilha sonora de Hirsch 

e à direção de arte de Daniela Thomas, compunham o espetáculo. O elenco de oito atores 

revezava-se em inúmeros personagens valorizando o humor e, igualmente, uma dose de 

questionamento social. O diálogo intermidiático estende-se para além do cruzamento entre as 

mídias quadrinhos e teatro quando a encenação evoca outros elementos midiáticos como a 

dança (expressão corporal) e o cinema (projeções sobre a grande tela transparente do 

proscênio).

O Armazém Companhia de Teatro encenou Pessoas Invisíveis em 2002, sob a 

direção de Paulo de Moraes. A companhia teatral sempre optou por uma linguagem híbrida 

em suas produções e a opção por uma encenação da obra de Eisner confirma essa tendência. 

As pesquisas temáticas e a busca por uma dramaturgia própria com ênfase na pesquisa 

corporal e vocal que, frequentemente, dilui as unidades lineares de tempo e espaço, são 

apontadas nesse espetáculo. A presença maciça de drama e o enfoque maior no indivíduo em 

oposição ao coletivo são algumas das características que se evidenciam. Oito atores 

executavam 42 personagens, buscando a síntese entre os quadrinhos e o palco. Há sempre 

uma necessidade de equilibrar o tempo das ações quando duas mídias distintas se encontram 

no palco: os quadrinhos têm um tempo preciso e fragmentário e o teatro apresenta um tempo 

mais destendido. Salientamos que a encenação do Armazém Companhia de Teatro procurou 

estabelecer essa ponte através das improvisações durante o processo de ensaio e das 

concepções de cenário e figurino de cunho menos ilustrativo, menos reprodutivo da realidade 

do dia a dia.

Outra característica dessa montagem é que os personagens assumem funções de 

protagonismo em algumas cenas e em outras passam para coadjuvantes e vice-versa, em um 

efeito dramatúrgico que reforça a empatia que causam no espectador. Há, também, vários 

deslocamentos cênicos, com personagens que no texto fonte estão em determinada história e
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que na cena teatral adaptada aparecem em outro momento. Da mesma forma, mostramos que 

o mesmo ocorre com algumas falas de personagens de Eisner que foram transportadas para a 

encenação fora do seu contexto original.

New York por Will Eisner pelo Grupo Delírio de Teatro é a primeira aparição do 

personagem Spirit no Brasil. O espetáculo estreado em 1990, em Curitiba, é a representação 

do sonho obstinado do diretor e adaptador Edson Bueno em levar o Spirit e algumas graphic 

novels de Eisner para o palco. O título do espetáculo já é um indicativo: em uma espécie de 

homenagem não reverencial, a montagem expõe sem pudores, com forte acento na 

composição e na caricatura, os tipos do quadrinista. Esse é um ponto a ser destacado. Eisner 

sempre apostou na estereotipia para compor seus personagens sem que isso impedisse que os 

aspectos mais dramáticos da vida dos moradores do cortiço se destacassem em sua obra. A 

encenação apostou nesse viés e traduziu na adaptação teatral uma peça de humor, suspense e 

drama.

Salientamos que há trinta anos quando essa peça foi produzida, não havia os recursos 

tecnológicos da atualidade, mas isso não significa anacronismo e não impediu que a 

montagem teatral trabalhasse no registro dos cortes de narrativa que remetiam à linguagem 

cinematográfica e a dos quadrinhos. Eisner tornou-se conhecido, dentre outros motivos, por 

desenhar ângulos singulares e aplicar o jogo de luz e sombra, tão comuns na mídia 

cinemática. Ainda acrescentamos que essa encenação coloca o foco em dois personagens 

icônicos do autor quadrinista: Spirit e Gerhard Shnobble, em torno dos quais os habitantes do 

cortiço circulavam. Como nas encenações anteriores aqui apontadas, o edifício é um 

personagem central através do qual se movimentam vários personagens do texto fonte. Isso 

acontece em menor grau na adaptação do Armazém Companhia de Teatro. Além do edifício, 

existem outros elementos do cenário que se destacam tanto em Eisner como nas encenações 

teatrais como, por exemplo, o bueiro, as escadas em frente ao cortiço, o cesto de lixo e a 

própria rua, por onde os vários personagens circulam.

Resta-nos levantar algumas das questões que nortearam a nossa pesquisa: Quais são 

as diferenças entre as montagens de cada companhia? De que forma elas se diferenciam? 

Quais dificuldades foram enfrentadas? Por que os diretores optaram por certas graphic novels 

e episódios criados por Eisner e não outros? De que forma as relações intermidiáticas se 

estabelecem nas respectivas adaptações teatrais? De que forma uma mídia potencializa a 

outra? Essas indagações permearam nossos estudos e, se não foram devidamente respondidas, 

que sirvam como motes para novas dúvidas e consequentes extensões desse estudo.
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO DE WILL EISNER NA CULTURA FAMILIAR JUDAICA

(... ) o ídiche é um idioma vulgar que incorporou outros, criando um meio de 
expressão vital, expressivo e mestiço, como nos quadrinhos. (Art Spiegelman)

O único significado da palavra ídiche, em ídiche, é judeu. Mas o ídiche enquanto 

dialeto surgiu entre 1.300 a. C. e 1.000 a. C., perto da fronteira entre França e Alemanha, no 

período considerado arcaico na região de Canaã, atual Israel, e é uma língua oriental e 

semítica (FRANCISCO, 2009, p. 1). O dialeto foi criado objetivando manter os segredos do 

povo judaico uma vez que havia a necessidade dos judeus falarem entre si sem que os cristãos 

os compreendessem. Podemos entender o dialeto como uma linguagem própria de 

determinadas comunidades, que existe simultaneamente à língua oficial. É um desdobramento 

multilingual onde temos o encontro de duas ou mais línguas. Por vezes, na comunidade, fala- 

se apenas o dialeto local, sem que o uso da língua oficial do país aconteça.

O ídiche apresenta-se como língua de identidade cultural e o hebraico como língua 

nacional, predominantemente após o renascimento nacional judaico e a criação do Estado de 

Israel. Os antepassados de Will Eisner, os ashkenazitas, são originalmente os judeus de 

ascendência alemã. O nome bíblico Ashkenaz (Gênesis, 10:3; Cr. 1:6; Jer. 51:27) era tido na 

Idade Média como referente à Alemanha. Como a maioria dos judeus de países cristãos da 

Europa Ocidental, Central e Oriental, da Idade Média até os tempos modernos, eram 

culturalmente e demograficamente descendentes dos judeus franco-alemães, o termo 

ashkenazita veio a ser aplicado a todos eles. Assim, o ídiche tem sido historicamente a língua 

dos ashkenazitas, porém os judeus sefarditas situados na Península Ibérica, falam ladino. O 

ídiche é mistura de alemão com hebraico e aramaico, entre outros ingredientes, e com uma 

infinidade de termos satíricos e irônicos. Língua urbana por excelência, das ruas e dos guetos, 

do oprimido esperto, é também uma língua da resignação e sofrimento, contrabalançados pelo 

humor e notável ironia. Humor e ironia que seriam amplamente utilizados por Eisner em seu 

trabalho como quadrinista.

Os antepassados de Eisner já tinham experimentado e transmitido uma grande 

quantidade de narrativas orais e piadas que estavam sempre presentes nas comunidades 

judaicas, o que caracteriza a combinação da melancolia e dos risos, drama e comédia e 

também a autocrítica. Essa combinação irá aparecer duas ou três gerações posteriores, na obra 

de Will Eisner com toda a sua potência. A realidade híbrida do dialeto ídiche, de ser uma 

fusão de línguas e culturas, chama a atenção para a ideia de multiculturalidade, quando 

diferentes realidades linguísticas e culturais são combinadas e favorecem, nesse caso, a



18

potencialidade do característico humor judaico. É a própria condição judaica, em quase 

permanente diáspora, que não permitia a manutenção de muitos paradigmas culturais, com 

exceção da religiosidade. Inclui-se aqui a necessidade de sobreviver às duras perseguições.

Despojado de uma pátria, o povo judeu passa a desenvolver sua unidade com base 
não em critérios geográficos, mas na preservação de preceitos históricos e ético- 
religiosos. (SZUCHMAN, 2006, p. 27).

Os judeus viram-se acusados não somente das catástrofes que açoitavam a 
cristandade, tais como as epidemias de peste e de cólera, mas também de sacrilégios 
horríveis (sacrifício de crianças cristãs na Páscoa judaica, profanação de hóstias, 
etc.). Foram não somente aviltados, mas também demonizados. Condenados à 
reclusão nos guetos, estavam, além disso, ameaçados de expulsão ou de pogroms. 
(MORIN, 2007, p. 17).

De uma forma resumida, lembramos que a expulsão dos judeus da Espanha (1492) 

ao serem perseguidos pela Inquisição, impulsionaram milhares de judeus e cristãos novos a 

buscar refúgio em terras onde pudessem se estabelecer e praticar livremente sua religião. 

Espalharam-se pelo Norte da África, Império Otomano, Itália, Holanda, Grécia e Turquia. 

Levaram consigo uma cultura judaica altamente desenvolvida. O grande surto migratório 

proveniente da Europa Oriental para a Ocidental, para a América do Norte e para os países 

latino-americanos, no entanto, começaria somente a partir dos anos 1880 e 1890 

(MORASHÁ, 2004, p. 23). Essa movimentação migratória trouxe para Nova York os pais de 

Will Eisner. Acontecimentos internacionais como a eclosão da I e II Guerras Mundiais 

também contribuíram para o deslocamento de imigrantes para os Estados Unidos, Canadá e 

América do Sul. O que resta, muitas vezes, é a memória como patrimônio, como ferramenta 

para a sobrevivência.

Assim como os quadrinhos em um momento histórico posterior, a língua ídiche, até a 

segunda metade do século XIX, era vista como algo menor, algo popularesco, representante 

de classes menos cultas. Ela era considerada como um “jargão”, como uma linguagem

viciada, disparatada, que revelava pouco conhecimento da língua oficial. Muitos tentaram

eliminar esse caráter do jargão em nome de uma suposta modernização social. Esse modelo 

de argumentação foi igualmente aplicado às HQs na primeira metade do século XX.

Mas sendo o ídiche um dialeto flexível e permeável, as influências locais somavam à 

medida que o mesmo se espalhava. Ao evoluir ao sabor da fala e com poucas regras 

gramaticais mais estabelecidas, regionalizava-se com muita facilidade. Apartado da dita 

norma culta, do establishment cultural, o ídiche, como os quadrinhos, ficaram, cada qual à sua
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maneira, “livres” por assim dizer, abertos à absorção de novas tendências culturais. Sem 

estarem aprisionados aos cânones preestabelecidos apresentavam-se como verdadeiras 

“janelas abertas”, onde, sem preconceitos, alimentavam novas formas de expressão 

(GARCIA, 2005, p. 20).

Tudo estava em rápido processo de mudança. Assim, as narrativas ídiche passaram a 

abranger uma mistura do erudito e do popular, do jargão e da língua oficial, das línguas da 

elite e das classes inferiores. Tornou-se multilíngue e multicultural. Esse processo é diverso 

das narrativas clássicas. Contar histórias em ídiche, modernamente, alcançou uma síntese 

entre ouvir em comunidade e ler sozinho, entre a tradição oral e o desempenho vivo, entre o 

rural e o urbano, o velho e o novo mundo (GUINSBURG, 1996, p. 58).

Este desenvolvimento prosseguiu até a Segunda Guerra Mundial, quando foram 

erradicadas as raízes mais profundas do ídiche com a barbárie institucionalizada pelo Estado 

alemão: o holocausto. Nos dizeres de Rachel Ertel “o ídiche já não é língua materna de 

ninguém ou de quase ninguém. Hoje já não se transmite, portanto, o ídiche, mas sua própria 

ausência. E é essa ausência que é hereditária” (ERTEL, 2001, p. 82).

2.1 O DIALETO ÍDICHE E SUAS RELAÇÕES MULTICULTURAIS

Will Eisner nasceu no dia 06 de março de 1917, no Brooklyn na cidade de Nova 

York e faleceu na Flórida em 03 de janeiro de 2005. Era filho de Samuel Eisner e Fannie 

Eisner, imigrantes judeus vindos da Áustria para os Estados Unidos na segunda metade da 

década de 1910. Samuel foi artista muralista, pintor de interiores de igrejas e residências. 

Ainda que não dispusesse de maiores recursos financeiros, foi através de seu talento que saiu 

de sua pequena cidade interiorana para a capital austríaca, onde pôde assistir à distância a 

classe mais abastada de Viena, o que envolvia ambientes literários, cafés movimentados e 

conversas perspicazes.

Sendo autodidata e nunca tendo estudado formalmente, foi como pintor contratado 

pelos mais abastados que Samuel presenciou esse cenário rico em informações e dinheiro. 

Basicamente, foi como artista judeu, pintando em igrejas católicas toda sorte de imagens 

religiosas distantes de seu credo pessoal que Samuel sobreviveu. Mas as dificuldades 

financeiras recorrentes e a obrigatoriedade do alistamento militar austríaco levaram-o para 

Nova York. Apesar da difundida ideia da terra de oportunidades norte americana, Samuel 

logo percebeu que pintar murais religiosos e falar alemão ou ídiche não seriam a solução para
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sua sobrevivência. Foi o teatro ídiche de Nova York que lhe trouxe algum recurso, ainda que 

escasso.

Foi nesse panorama multicultural que um judeu falante do ídiche, que pintava murais 

e afrescos religiosos em terra estrangeira e que não compreendia o idioma local, transformou- 

se em pintor de cenários teatrais. Ainda que essa atividade não tenha perdurado, é interessante 

notar que a influência paterna para desenhar também favoreceu o menino Will Eisner, que 

alcançou com seus desenhos algum respeito e sossego da vizinhança que o discriminava. Foi 

na sua infância que Eisner teve o primeiro contato com o teatro ídiche. O pai Samuel decide 

levar o pequeno filho para o trabalho, como companhia. Foi nesse nicho artístico formado por 

diferentes linguagens, onde conviviam diferentes mídias — teatro, pintura, canto — que o 

futuro quadrinista começou a assimilar o que posteriormente seria adotado de forma 

contundente em seus trabalhos. Foi essa experiência teatral plurimidiática que moldou os 

conceitos que ele concebeu para os quadrinhos em relação à representação da figura humana, 

suas expressões, seus gestos e posturas, como também a intensa atmosfera psicológica 

representada no palco dos imigrantes ídiche. Esses são elementos artísticos e culturais 

distintos que foram capitais na formação de seu notável domínio narrativo e gráfico.

O percurso apresentado até o momento contextualiza essa dissertação e também 

salienta os aspectos multiculturais que se relacionam com as questões intermidiáticas que 

estão presentes na obra de Eisner. Segundo Maria Margarida Morgado (2010), o 

multiculturalismo é uma noção polêmica que se encontra associada a questões de origem 

sexual, raça, etnicidade, diversidade e diferença cultural, que envolve estratégias de 

desfamiliarização e uma narratologia crítica, bem como atitudes, discursos e políticas de 

descentração, em contextos sociais, políticos, educativos e culturais. O multiculturalismo 

implica basicamente na transição de uma cultura comum ou homogênea para culturas que 

visam a inclusão dos excluídos racial e sexualmente, e das vozes daqueles que têm 

sobrevivido nas franjas do poder central ou nas margens dos cânones literários e culturais.

Os ascendentes de Eisner, como tantos outros imigrantes judeus e não judeus, 

procuraram incorporar as diferenças culturais. Na maioria das vezes não havia escolha, ou os 

imigrantes assimilavam a cultura dominante ou ficariam para sempre à margem do novo 

espaço político-econômico-cultural. Particularmente para Eisner, havia uma janela aberta. Em 

função de suas habilidades artísticas, o quadrinista conquistou espaço e respeito, 

descentrando, assim, valores culturais estabelecidos que encontrou em solo norte-americano. 

O autor, enquanto quadrinista e, posteriormente, ao combinar os quadrinhos populares e 

inferiorizados com o cânone literário, fomentou as ideias de diversidade e pluralidade, o que
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contribuiu para contestar o establishment cultural e, consequentemente, o poder vigente. Na 

defesa do multiculturalismo podemos argumentar que as minorias, tão presentes e numerosas 

na sociedade atual, ganham, aos poucos, espaço e voz. Eisner representa também esse 

aspecto, quando seu trabalho autoral permite uma reavaliação do sistema cultural, através de 

narrativas marginais como os quadrinhos. A cultura não é única, é multifacetada, temos a 

cultura e a contracultura, a cultura dominante e a cultura popular. Artistas como Eisner 

estimularam uma nova visão cultural.

Para Peter MacLaren (1995), distinguimos várias modalidades de posições 

multiculturais: o multiculturalismo conservador, o multiculturalismo liberal e liberal de 

esquerda, e o multiculturalismo crítico ou de resistência. O multiculturalismo conservador 

pretende a construção de uma cultura comum, geralmente definida por padrões patriarcais, 

brancos, euro-americanos. O multiculturalismo liberal visa políticas de assimilação, 

apontando as desigualdades de oportunidades. O multiculturalismo liberal de esquerda 

sublinha as diferenças culturais ditadas por classe, raça, gênero e sexualidade. Para o 

multiculturalismo crítico ou de resistência, não existe uma humanidade comum, mas apenas 

identidades definidas pelos contextos de poder, de discurso ou de cultura. Quando 

contrapomos a obra de Eisner com os conceitos expostos por MacLaren, verificamos que um 

autor pobre, judeu e imigrante, utilizando-se da linguagem dos comics, poderia se enquadrar 

em quaisquer das quatro definições acima. A práxis artística antecipa-se às teorias, inspirando 

a priori as considerações teóricas.

2.2 O TEATRO ÍDICHE E SEU DESDOBRAMENTO EM NOVA YORK

O fato do pai de Eisner ter sido também um pintor de cenários no teatro ídiche em 

Nova York é a razão deste subcapítulo. A influência exercida no autor quadrinista foi 

significativa ao ponto de observarmos claramente os elementos característicos desse segmento 

teatral em toda a sua obra.

O teatro ídiche é uma rica e múltipla tradição cultural dos judeus asquenazitas e dos 

judeus sefarditas. O teatro ídiche tem sua origem remota no Purim-Schpiel, ou seja, nas leves 

e familiares encenações que se faziam durante a tradicional festividade de Purim (a festa da 

Rainha Ester).
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Esta e outras obras em verso, que nos séculos XV e XVI abordam o tema em 
questão, eram consideradas, segundo tudo indica, Purim-schpil. De todo modo, é 
certo que a expressão foi aplicada, de início, a um monólogo em versos que
parafraseava trechos do livro bíblico de Ester ou parodiava composições litúrgicas
ou sagradas, e que na festa de Purim era recitado para divertir um auditório, por um 
intérprete às vezes paramentado teatralmente. (GUINSBURG, 1996, p. 55).

Danças, acrobacias, muita música e palhaços somaram e compuseram posteriormente 

a tônica central destas apresentações, que eram quase sempre improvisadas. Os papéis 

femininos eram representados por homens vestidos de mulheres, pois, segundo os costumes

da época, estas não podiam apresentar-se ou cantar em público. Os homens, por sua vez,

poderiam fantasiar-se de mulheres apenas durante os Purim-Shpiel. Outra característica era o 

fato das apresentações serem totalmente não profissionais.

As características mestiças, a mistura de drama e humor do teatro ídiche, foram 

integradas por Eisner nos quadrinhos numa ligação direta com a identidade sociocultural 

ídiche -  ele explora a representação ampliada e exagerada, os gestos eloquentes e 

expressionistas que são típicos da arte teatral ídiche. Eisner estabelecia um diálogo 

intermidiático, ou seja, expressava em seus quadrinhos elementos presenciados e apreendidos 

por ele nos palcos ídiche de Nova York. Nas adaptações dos quadrinhos de Eisner para o 

palco, que exporemos adiante, esse percurso ocorre de forma inversa: os quadrinhos são 

adaptados para o palco.

Dentre as características acima citadas podemos destacar também o forte contraste 

entre luz e sombra, favorecidos pelos recursos de iluminação teatral que eram pouco 

desenvolvidos na época e que foram redimensionados na arte gráfica de Eisner através da 

utilização de estereótipos. O teatro ídiche e os quadrinhos são duas formas midiáticas 

completamente distintas. Eisner promove uma aproximação entre essas mídias ao convergir 

suas bases narrativas. Através da referência midiática entre palco e quadrinhos, temos a 

linguagem teatral influenciando o universo dos quadrinhos e vice versa. O universo midiático 

dos quadrinhos se expande ao agregar outras especificidades artísticas, trazendo sofisticação e 

reconhecimento à arte sequencial.

Quando o teatro ídiche chega aos Estados Unidos, no final do século XIX, trazia uma 

bagagem cultural que começou muitos séculos antes. A partir desse contexto, o teatro ídiche 

começou a assumir a forma e o estilo que o celebrizaram nas décadas posteriores, até produzir 

grandes musicais na Broadway nova-iorquina. Se compararmos com o estilo e interesses 

atuais, dificilmente acharíamos atraente a maneira ídiche de fazer e escrever teatro. As peças 

tinham certa regularidade de estilo: atores declamando em voz alta, gestos e expressões
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exagerados, atrizes com gestos dramáticos afetados (FIGURAS 1 e 2). Esse estilo veio 

influenciar de forma contundente a produção futura de Eisner como quadrinista, quando ele 

viria racionalizar as técnicas que proporcionavam ao leitor diferentes sensações psicológicas 

em função dos diferenciados temas das histórias que estavam sendo lidas, fazendo nos 

quadrinhos uma derivação das soluções utilizadas no teatro que presenciou ainda criança. 

Como bem exemplificou José Veríssimo de Souza (2012, p.7) nos quatro exemplos abaixo 

(FIGURAS 1, 2, 3 e 4), visualizamos comparativamente o estilo exagerado e expressionista 

da cena teatral ídiche transposto por Eisner para os seus quadrinhos.

Pela análise da obra de Eisner é possível sinalizar uma forte influência das artes 
cênicas, especificamente do teatro iídiche, na sua produção tanto de HQs e de 
material teórico. Suas publicações servem como uma base teórica para as histórias 
em quadrinhos modernas, e é verdadeiro afirmar que as características adotadas no 
seu trabalho se tornaram referências que se arraigaram na estética contemporânea 
das HQs. A estruturação das especificidades narrativas criadas por Eisner 
demonstram no seu cerne um acentuado relacionamento intersemiótico com o teatro 
iídiche. A partir das relações observadas é possível propor que tanto no teatro iídiche 
quanto nas HQs, mesmo se tratando de duas formas midiáticas possuidoras de 
suportes completamente diferentes, o trabalho de Eisner promove uma aproximação 
entre suas bases narrativas e apresenta a linguagem teatral como influência 
balizadora de características existentes nas HQs desde a segunda metade do século 
XX (SOUZA, 2012, p. 7).

FIGURA 1: USO EXAGERADO DO GESTO NO TEATRO ÍDICHE

FONTE: SOUSA1 (2020).

1 Disponível em: http://www2.eca.usp.br/anais2ajornada/anais1asjornadas/q_arte/jose_verissimo_de_sousa.pdf. 
Acesso em: 20/06/2020.

http://www2.eca.usp.br/anais2ajornada/anais1asjornadas/q_arte/jose_verissimo_de_sousa.pdf
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FIGURA 2: USO EXAGERADO DO GESTO NOS QUADRINHOS

FONTE: EISNER (1995, p. 37).

Naquele momento, quando tantos imigrantes ávidos por manterem suas identidades e 

por buscarem a sobrevivência em terra estrangeira, o teatro falado e praticado pela 

comunidade judaica funcionou como um elo, mais que isso, como uma corrente através da 

qual um grupo racial inteiro se unia. O produto teatral ídiche ainda que executado de maneira 

conservadora e não estar voltado para “revoluções” artísticas apresentava-se com rigor e com 

acabamento, atingindo seu público alvo como uma flecha certeira. Uma flecha carregada de 

emoção e historicidade.

Segundo a Revista Morashá (2001), o teatro ídiche tendo sido trazido para a América 

por imigrantes da Alemanha e da Europa Oriental, brilhou durante anos nos palcos de Nova 

York, ajudando os judeus a manter viva a lembrança de sua terra natal. Mas não sobreviveu à 

destruição perpetrada pelos nazistas, nem à assimilação no Novo Mundo. Em Nova York os 

imigrantes judeus prestigiavam o teatro iídiche com grande assiduidade. Will Eisner, ainda 

jovem, pôde perceber o alcance das técnicas narrativas utilizadas no teatro e o quanto era 

possível manipular o público durante as apresentações. Nos bastidores desses espetáculos, nos 

anos de 1920 e 1930, ele percebeu os detalhes da feitura cênica tanto pelo viés de quem 

concebe e elabora o espetáculo como de quem assiste.

A primeira peça em ídiche nos Estados Unidos foi “Koldunye” ou “A Bruxa” e foi 

apresentada em um teatro da Rua 4, em Manhattan em 1881. Ela foi escrita por Abraham 

Goldfaden, que é considerado o pai do teatro ídiche moderno e que agora estava trabalhando 

em solo norte-americano. A Nova York de então, somava uma significativa população 

judaica. A expressiva quantidade de artistas que imigraram para a América, tornou a cidade
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um centro de dramaturgia ídiche na virada do século. Entre 1880 e 1902, em torno de um 

milhão e trezentos mil judeus falantes do ídiche chegaram a Nova York. O público 

comparecia aos teatros e recebia com entusiasmo comédias ou melodramas. Para quem deixou 

para trás sua terra, pela discriminação racial ou pela falta de perspectiva econômica, ouvir o 

idioma nativo era uma experiência essencial. Este era um grande atrativo que levava centenas 

de pessoas às casas de espetáculos no Bronx, no Lower East Side e no Brooklyn, bairro onde 

nasceu Eisner. Durante 50 anos, cerca de doze teatros mantiveram em cartaz espetáculos em 

ídiche. O que gerou grande concorrência entre os espaços teatrais no sentido de atrair seu 

público. Estrelas teatrais firmaram-se e tornaram-se presenças disputadas pelo público.

Mas os descendentes dos imigrantes tornavam-se cada vez mais americanos, em um 

percurso multilinguístico e multicultural, que traçou um caminho sem volta. Por esse motivo, 

na segunda metade do século XX, era incerto o futuro das poucas companhias que ainda 

funcionavam em Nova York. O gradual desaparecimento das plateias reduziu o número de 

espetáculos, que passaram a ser substituídos por peças que refletiam os desafios da sociedade 

americana. Podemos acentuar que os produtos finais de suas montagens traziam uma escritura 

cênica que favorecia a abordagem realista com uma diminuição dos aspectos mais grotescos e 

expressionistas inicialmente praticados pelo teatro ídiche. A arte teatral, aberta às experiências 

intermidiáticas, teve no encontro da cultura ídiche com a realidade norte-americana um 

antecipatório da sociedade de massas. Uma sociedade mais miscigenada, fundida em 

diferentes vertentes culturais e econômicas.

2.3 EISNER E O HUMOR JUDAICO/ RINDO PARA NÃO CHORAR...

As pessoas oprimidas tendem a ser espirituosas. (Saul Bellow)

Por que Isaac Bronstein foi condenado a 20 anos de prisão? Porque chamou o secretário do partido 
de idiota: cinco por ofensa e quinze por tornar público um segredo de Estado. (Tradição oral).

Hitler visita uma escola primária e dirige-se a uma menininha: -  Quem é seu pai? -  O führer, Adolph 
Hitler! -  Muito bem. E a sua mãe? -  A Alemanha nazista. -  Ótimo! E o que você gostaria de ser? -

Órfã! (Tradição oral).

Um garoto judeu estava contando a sua mãe como ele conseguiu um papel em uma peça de teatro da 
escola. Sua mãe perguntou: -  Qual o seu papel na peça, Moishele? -  Eu farei o papel de um marido 

judeu, respondeu. Sua mãe imediatamente ordenou: -  Vá agora mesmo falar com a professora e diga
que você quer um papel com FALA! (Tradição oral).

O humor judaico faz parte de uma longa tradição no judaísmo, que remonta à Torá, o 

texto sagrado judaico, e ao Midrash que, segundo o site judaico Qol há Torá, é uma palavra 

que vem da junção de duas palavras hebraicas “Mi” que significa “quem” e “Darash” que
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significa “pergunta”. É uma forma narrativa, como um sermão, uma analogia poética, que 

complementa o conhecimento do Torá. A tradição humorística vem do antigo Oriente Médio, 

mas geralmente se refere à corrente mais recente de humor verbal e, muitas vezes, anedótico 

dos judeus asquenazes que se enraizaram nos Estados Unidos durante os últimos cem anos.

Sabe-se que o humor judaico moderno emergiu durante o século XIX entre os judeus 

de língua alemã do Haskalh (Iluminismo Judaico), como assinalou Henry Spalding (2001) na 

Enciclopédia do humor judaico: dos tempos bíblicos à era moderna, e amadureceu nos shtetls 

do Império Russo. Floresceu nos Estados Unidos do século XX, através dos milhões de 

judeus que emigraram da Europa Oriental entre a década de 1880 e o início dos anos 1920 do 

século passado.

Começando com o vaudeville, e continuando através do rádio, stand-up comedy, 

cinema e televisão, uma porcentagem desproporcionalmente alta de comediantes americanos, 

alemães e russos é judia. O humor que pode se manifestar através das piadas, chistes, sketches 

ou narrativas mais longas, é cultural. O próprio recurso da ironia pode perder seu alcance e 

receptividade se não for entendida dentro do contexto cultural.

O povo judaico, historicamente perseguido, estabeleceu há muito anos a auto-ironia. 

Satirizar a própria condição tornou-se uma tradição, que se inscreve mais na reflexão, mais no 

cunho filosófico que uma veemente gargalhada. O humor judaico espelha a história do povo 

judeu. É um reflexo de suas alegrias e angústias, anseios e desalentos e dos períodos, tão 

breves, de bem-estar econômico e social. Reflete, também, a capacidade dos judeus de fazer 

graça de suas próprias particularidades.

O humor judaico traz, de fato, essa capacidade de rir de si próprio. Sabemos que o 

humor passa pelo reconhecimento, pelo validamento do conteúdo social da narrativa. Mas 

configura-se, efetivamente, como função social. Assim, podemos criticar alguém sem que 

sejamos castigados ou condenados por isso. O cerne da piada pode ser a agressão, mas o 

humor torna tudo mais aceitável. É na linguagem que o humor se presentifica e age. Nesse 

sentido, temos as piadas sobre nordestinos, sobre sulistas, sobre ingleses, sobre portugueses. 

Todas trazem o ímpeto de ridicularizar o outro, porque vemos no outro uma condição que 

pensamos ser indevida, a que, consequentemente, nos torna superiores. Ou, ao contrário, 

reconhecemos uma condição de superioridade no outro, o que nos motiva da mesma forma, a 

expô-lo ao ridículo. Há um modo característico e específico de fazer piadas, de acordo com 

cada grupo social, fazendo com que o humor mude conforme o local. Conteúdos políticos 

diferem de um país para o outro. Em um país continental como o Brasil, o humor varia de 

uma região para outra, fazendo aparecer as contendas entre grupos da mesma nacionalidade,
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como o habitante da capital em relação ao habitante do interior. Ainda que pertençam ao 

mesmo estado, um habitante julga ser superior ao outro que é o objeto da piada.

No humor judaico temos presente essa realidade humorística, porém acrescida da 

autocrítica (NOVAK; WALDOKS, 1981). O que importa ao humor judaico não são as 

costumeiras piadas de cunho erótico. Ou sobre a suposta burrice das mulheres loiras. E sim, o 

humor praticado entre e contra judeus. A realidade cultural judaica e o temperamento judaico 

são os conteúdos mirados. A vivência judaica exposta humoristicamente, mostra aquilo que 

não é o melhor para se fazer ou ser, ainda que laços culturais e religiosos sejam difíceis de 

serem modificados. Mas o humor não objetiva mudanças radicais, e, sim, apontar 

incongruências, atitudes condenáveis, comportamentos inadequados. Se considerarmos o 

tempo que dura uma piada, percebemos que o instante visa mais a denúncia do que a reforma. 

Por isso, também, as piadas não trazem fontes ou referências bibliográficas. De tradição oral, 

dificilmente temos um autor que possamos, nesse caso, apontar. Mas as piadas judaicas são 

praticadas pelo próprio povo judeu. São, os judeus, autores e coautores desse repertório 

humorístico. Um humor auto referencial é aquele que permite uma reflexão da condição 

judaica. Sou judeu. O que isso significa? O que há de positivo e negativo nessa realidade? Rir 

de si próprio, garante um começo promissor para reflexões. Ao zombarem de sua religião, de 

seus entes mais queridos e das instituições em geral, temos como resultado um sorriso com 

lágrimas. É o sarcasmo colado no afeto, onde o afeto funciona como elemento dialético que 

promove uma contra visão dos aspectos negativos, fugindo da mera autodepreciação.

Com a imigração maciça dos judeus para os Estados Unidos, eles, como outros 

grupos minoritários, acharam difícil conseguir aceitação do público e ascendência social. Foi 

a incipiente indústria de entretenimento da época, combinada com a tradição do humor 

judaico, que forneceu uma rota de sucesso para os judeus. O rádio e a televisão, conforme se 

firmavam, tinham em suas equipes vários comediantes judeus como Sid Caesar e Jerry Lewis, 

Mel Brooks, Woody Allen. Uma tradição que tornou-se realidade. Vislumbramos o humor 

judaico em comédias como Seinfeld e Curb Your Enthusiasm. E na literatura podemos 

mencionar expressivos autores como Saul Below e Philip Roth, entre outros. O humor judaico 

americano, dizem Novak e Waldoks (1981), apresenta mais uma mudança fundamental 

quando comparado com o do passado: ainda que seja inspirado no universo popular, passa a 

ser feito por comediantes e escritores. Muitos ainda recorrem à tradição oral da cultura 

judaica, mas a maioria busca cada vez mais, na experiência coletiva da sociedade americana, a 

fonte de suas palavras.
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3 WILL EISNER: O QUADRINISTA MULTIMIDIÁTICO

No processo de criar uma história visual, o artista tem a função de um diretor de
teatro que coreografa a ação. (Will Eisner)

Há uma estreita relação entre a identidade de Eisner, sua formação cultural e sua 

obra. Ou seja, a fusão do humor ídiche com a realidade norte-americana, vistos pelo viés do 

sofrimento ancestral da raça judaica e da Grande Depressão de 1929, o que resultou em uma 

obra com uma vertente psicológica acentuada. Quando criança, Will Eisner conviveu com a 

falta de recursos financeiros. Assim, desde cedo ele percebeu que sua natural habilidade para 

desenhar poderia facilitar sua sobrevivência em termos de convivência num bairro hostil aos 

imigrantes judeus. Desenhar não demandava recursos materiais ou alta tecnologia. Um pedaço 

de papel e um lápis eram suficientes para que Eisner, pobre, judeu, mas habilidoso com o 

traço, conquistasse alguma simpatia e atenção.

Como ele precisava ajudar a família, ainda muito jovem começou a vender jornais 

para o incremento da renda familiar. Enquanto vendia os jornais, ele lia os quadrinhos que 

esses jornais traziam, e ele percebeu uma afinidade com aquela mídia. Era algo que ele 

poderia elaborar sem que isso demandasse um custo. Aquele papel barato dos jornais, aquela 

arte popular, isso se relacionava diretamente com a realidade de Eisner que, aos doze anos de 

idade, vivia como tantos outros norte-americanos, imerso na Grande Depressão de 1929. Mas 

havia para ele, assim como para outros jovens durante a Depressão, os quadrinhos! Este era 

um campo popular de entretenimento como o rádio e o cinema, que se expandia rapidamente, 

e que era abastecido pelo trabalho e criatividade de pessoas como Eisner, os filhos de 

imigrantes europeus.

As tiras nos jornais alcançaram uma grande aceitação popular. Abria-se um espaço 

para os empresários editoriais explorarem esse nicho de consumo cada vez mais expressivo, o 

que estimulou a reprodutibilidade, característica intrínseca dos quadrinhos, como também o 

humor, de onde vem o termo “comics”. Esse último fato serviu para alimentar o preconceito 

sobre essa mídia como sendo algo de mero entretenimento, sem profundidade. Com a 

demanda aumentou a reprodução de quadrinhos e também novas edições. Eisner encontrava- 

se no meio desse contexto e sempre demonstrou uma visão otimista para com os quadrinhos 

porque achava que os comics podiam abordar questões de apelo social e humanístico. Nem 

todos os quadrinistas compartilhavam dessa perspectiva, uma vez que eles viam os 

quadrinhos como porta de entrada para outros patamares profissionais como a pintura, por
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exemplo. O potencial dos quadrinhos em alcançar um público para além do juvenil era 

vislumbrado por alguns artistas, entre eles Eisner.

Apesar das tirinhas em jornais existirem desde a virada do século XIX para o século 

XX, foi nos anos 30 do século passado que a revista em quadrinhos tomou forma. Muitas 

delas foram produzidas por empreendedores judeus que procuravam uma alternativa para 

sobreviver.

Eisner publicou na escola (high school) sua primeira tirinha no jornal estudantil. 

Enquanto estudante, Eisner dizia que ele fazia parte do grupo de artistas que iria mudar o 

mundo. Porém, com os escassos recursos familiares, não foi possível ele estudar em uma 

universidade. Essa escassez, contudo, forjou uma personalidade voltada para o trabalho 

intenso. Se Eisner tivesse que trabalhar ininterruptamente para ter sossego financeiro, para ele 

e sua família, assim faria. Notadamente, foi a fusão dos temperamentos díspares de seus pais 

que alimentou no autor um temperamento ao mesmo tempo pragmático, com a mãe sempre 

lembrando que arte não traz dinheiro, e estético, com o pai que apoiava o talento do filho. 

Essa formação foi de grande valia para ele ao abraçar uma carreira que demandava senso 

artístico e objetividade empresarial. O quadrinista criou a percepção de que quadrinhos são 

parte do mercado, do mundo dos negócios, alavancando, assim, o seu desenvolvimento 

enquanto artista e empresário. Nesse sentido cabe observar que Eisner sempre buscou novas 

fontes de inspiração para suas criações e, ao adaptar ideias e especificidades da literatura para 

os quadrinhos, favoreceu as quebras entre as fronteiras midiáticas, tirando os quadrinhos de 

sua condição de gueto cultural.

Eisner dizia que ele não havia criado a revista em quadrinhos, mas que estava lá no 

seu nascimento. Ele sempre comparava o início da indústria dos comics com o início do 

cinema, que assistiu desde criança. Primeiramente, filmes populares da época, posteriormente, 

na adolescência e início da fase adulta, ele presenciou filmes mais artísticos e até mesmo de 

vanguarda, como constata na entrevista ao jornalista John Benson:

O cinema sempre me influenciou [...]. Os primeiros filmes de Man Ray me 
cativaram muito. Eu gostava de ir até a New School e passar horas assistindo a seus 
filmes experimentais; aos poucos me ocorreu que esses filmes eram nada mais do 
que quadros numa tira de celuloide, o que não é muito diferente de quadros numa 
tira de papel. Para mim, aquilo logo virou filme no papel.
Então é obvio que houve essa influência. O timing, as sequências, - acho que fui 
influenciado por quase todo o cinema. (EISNER. In: PANEL MAGAZINE, 1979).

De fato, na cultura Ocidental a partir dos anos 1910, os filmes e os quadrinhos 

tornaram-se os principais contadores de histórias através de imagens. Ambos combinavam o
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texto imagético e texto verbal oral (cinema), e texto imagético com texto verbal escrito 

(quadrinhos). Como aponta Eisner em Narrativas Gráficas (EISNER, 2005, p.07), a partir da 

segunda metade do século passado os estudos literários foram tomados por diversas 

concepções da relação entre literatura e sociedade, revendo as ideias que situavam a obra de 

arte como um objeto isolado. A noção de texto ampliou-se e não temos mais somente a noção 

de texto literário. São considerados textos tudo aquilo que for passível de interpretação por 

parte do receptor, como o texto cinematográfico, o texto quadrinístico, o texto cênico, o texto 

publicitário (incluindo os hipertextos) e, igualmente, as obras arquitetônicas, como uma 

catedral, por exemplo. O uso de imagens, através das mídias tecnológicas, como um fator de 

comunicação, foi intensificado pelo crescimento de uma tecnologia que exigia cada vez mais 

a habilidade do leitor. Dos sinais de trânsito às instruções mecânicas, as imagens 

complementam as palavras e, muitas vezes, até as substituem. A leitura visual é uma das 

habilidades obrigatórias para a comunicação desde meados do século passado. As histórias em 

quadrinhos estão no centro desse fenômeno.

Em 1936, aparece o primeiro trabalho com quadrinhos de Eisner na WOW WHAT A 

MAGAZINE! A revista teve apenas quatro edições e o autor, com seu amigo Jerry Iger, 

fundaram o Eisner-Iger Studio2 que reuniu um grande time de jovens artistas gráficos como 

Bob Kane (criador de Batman). Eisner foi o primeiro a usar balões silenciosos nas tiras para 

enfatizar as emoções dos personagens, adicionando temas mais subjetivos que eram 

considerados impensáveis nos quadrinhos da época.

Em 1939, ele se junta com outro grupo -  Quality Comics Group e cria o The Spirit, 

seu famoso super-herói sem poderes, para jovens e adultos. O humanismo e a força de sua 

história fizeram o sucesso do personagem.

Nos anos 1950, a crítica ao consumo dos quadrinhos pelo público em geral e 

particularmente pelo público juvenil assumiu grandes proporções. O Senado americano 

ameaçava destruir a indústria dos quadrinhos porque corrompiam as crianças intelectualmente 

uma vez que o leitor jovem se acostumaria com o conteúdo excessivamente objetivo e 

violento dos comics. O médico alemão Frederic Wertham escreveu A Sedução do Inocente

2 Empresa de produção de quadrinhos que Eisner fundou em parceria com seu amigo Jerry Iger. Trabalhando 
intensamente, Eisner alimentou a então nascente indústria, exercendo um papel vital na disseminação e 
popularização das revistas de histórias em quadrinhos em seu país. Com sua equipe - da qual fizeram parte 
artistas como Bob Kane, Lou Fine, Jack Kirby, George Tuska, Bob Powell, entre outros, ele constituiu uma 
linha de montagem para uma verdadeira fábrica de HQs, estabelecendo o modelo para vários outros estúdios 
semelhantes e moldando a sistemática de produção de gibis nos Estados Unidos para as décadas seguintes. Na 
empresa, Iger era responsável pela parte comercial, enquanto Eisner tomava conta do aspecto criativo. 
(Disponível em: https://www.omelete.com.br/quadrinhos/o-legado-de-will-eisner. Acesso em: 20/06/2020).

https://www.omelete.com.br/quadrinhos/o-legado-de-will-eisner
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(1954) “alertando” sobre o perigo no consumo das revistas em quadrinhos, pois eram uma 

forma decadente de literatura popular e também motivo para a delinquência juvenil. Nos anos 

1970, Eisner motivado pelo movimento underground dos quadrinhos (chamados de comix), 

representado pelos quadrinistass vindos de São Francisco (Robert Crumb, Art Spiegelman), 

começou a publicar em pequenas editoras. Esse foi o caso com a publicação de Um Contrato 

com Deus pela Baronet Books em 1978 (SCHUMACHER, 2013, p. 236).

O encontro com Denis Kitchen (1946-), editor muito mais jovem que Eisner, resultou 

numa parceria artística profícua e trouxe Eisner novamente para a produção e publicação dos 

quadrinhos, uma vez que ele esteve nos últimos anos contratado do exército americano 

produzindo material publicitário sob encomenda. Como professor na School of Visual Arts, 

1972, Eisner organizou suas ideias e ao buscar dar um maior status para os quadrinhos, 

elaborou seu aparato teórico em torno do tema. Publicou Quadrinhos e Arte Sequencial 

(1985) e Narrativas Gráficas (1996), expostos adiante.

Em 1978, Eisner lança a primeira graphic novel. Ele inicia uma série de publicações 

que se baseava em suas memórias no Bronx, a chegada dos primeiros imigrantes, a 

intolerância, e o interminável conflito entre raças e credos. A vivência de Eisner ao presenciar 

o teatro ídiche através do pai se estenderá até quando ele formula, anos mais tarde, seus 

conceitos teóricos sobre a representação da figura humana, seus gestos e expressões, em seus 

livros teóricos citados acima e abordados mais detalhadamente adiante. A memória sofrida e o 

humor de seus antepassados associados à experiência de viver como descendente de 

imigrantes em solo altamente competitivo formaram a base artística e teórica de Will Eisner. 

Como se a memória, no lembrar da experiência vivida no passado, fosse capturada e nesse 

processo tornada arte.

3 .1 GRAPHIC NOVELS: O ROMANCE EM QUADRINHOS

Quero que meu leitor sinta que está vendo algo verdadeiro. Inicio tudo o que faço 
com as palavras “acredite em mim”. “Confie”, eu digo, “e me deixe lhe contar essa

história” . (Will Eisner)

Entre 1965 e 1990, os quadrinistas começaram a trabalhar com um conteúdo mais 

literário e a tratar de assuntos que até então haviam sido considerados como território 

exclusivo da literatura, do teatro ou do cinema, como autobiografias, protestos sociais, 

relacionamentos humanos, fatos históricos. Esse fato aumentou a idade média do leitor de 

quadrinhos e atraiu um grupo mais sofisticado de talentos criativos, elevando o padrão
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artístico dessa arte. A crítica literária continuava achando problemático decidir se os 

quadrinhos seriam capazes de desenvolver os ditos “temas sérios”.

Como já expusemos, a infância de Eisner, sendo filho de imigrantes judeus, ocorreu 

nos cortiços do Brooklyn, com varais entrelaçados e escadas escuras, e que se tornariam a 

inspiração para muitas de suas graphic novels mais tarde. A definição de graphic novel não 

foi inicialmente cunhada por Eisner. Antes dele, o termo já havia sido utilizado por Henry 

Steele na revisa Fantasy Illustrated, em 1966. Mas foi Eisner quem consolidou o termo.

São os quadrinhos dirigidos ao público adulto, com qualidade de romance pela 

profundidade dos temas abordados que define uma graphic novel. Entretanto, o termo está 

sujeito às diferentes interpretações e traduções — romance gráfico, novela gráfica, conto 

gráfico. Sabe-se que é a junção de um conteúdo mais literário com desenhos que estabeleceu 

o formato. Através da junção dos quadrinhos (combinação de texto imagético e texto verbal) 

com o referencial literário, é possível estabelecer uma linguagem mais refinada e de 

conteúdos mais profundos. Essa conexão fez surgir novas possibilidades e combinações: 

biografias em quadrinhos, adaptações de obras consagradas em quadrinhos, a não ficção em 

quadrinhos, as coleções de histórias, etc. Foi somente nos anos 70 que Eisner pôs em prática 

seu antigo projeto: um livro que englobasse quatro histórias em uma só revista em 

quadrinhos. Muito motivado pela experiência em sala de aula na School of Visual Arts onde, 

segundo ele, lecionar trouxe a possibilidade de testar os próprios conceitos; foi quando o 

artista descobriu que havia algo por fazer nos quadrinhos. Algo que ainda não tinha sido feito. 

Novas fronteiras a serem acrescidas. O momento era aquele. Seriam quadrinhos em formato 

de livro, numa obra mais longa e coesa, voltada para o público mais maduro que não estava 

mais disposto para ler quadrinhos com super-heróis. Uma obra em quadrinhos que 

estabelecesse um diálogo com a mídia literária.

Eisner sempre declarou não ser religioso. Mas a morte de sua filha Alice, com 16 

anos de leucemia, em 1969, trouxe reflexões profundas sobre a ideia de Deus. Por que sua 

filha morreu? Onde estava Deus nesse momento? Por que sofrer tanto e falecer tão jovem? Os 

líderes religiosos costumam lembrar que quem crê em Deus será recompensado. Como numa 

espécie de contrato. Mesmo que nós, humanos, quebremos esse contrato de vez em quando, 

Deus em sua grandeza deveria cumprir com sua parte. Para Eisner, a morte da filha seria uma 

quebra desse “contrato”. Como uma traição. Algo para o qual não havia resposta. Surge, 

então, a primeira das graphic novels — Um Contrato com Deus, em 1978. Ele criou o 

personagem Frimme Hersch, um homem bom que sofria com a perda da filha adotiva. A ação 

era centrada num cortiço no Bronx. Eisner declarou no prefácio:
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Meu luto ainda era sensível. Meu coração ainda sangrava. Na verdade, eu não 
conseguia nem me convencer a discutir aquela perda. Tornei a filha de Frimme 
Hersch uma “criança adotiva” . Mas a angústia dele era a minha. Sua discussão com 
Deus também era minha. Exorcizei minha raiva contra uma divindade que eu 
acreditava tinha violado minha fé e privado minha adorável filha de dezesseis anos 
da vida. (EISNER, citado por SCHUMACHER, 20013, p. 232).

Para não afugentar os editores, Eisner disse que se tratava de uma graphic novel. 

Porém, ao mostrar o projeto ouviu: “Mas são quadrinhos! Não publicamos coisas assim!” 

Felizmente, uma pequena editora, a Baronet Books, interessou-se e Um Contrato com Deus, 

trouxe histórias interconectadas sobre a vida nos cortiços do Bronx. Pessoas comuns, dramas 

do dia a dia e o grande tema de Eisner -  a solidão do homem nas grandes cidades, Todos 

esses temas apareceram nessa e nas próximas graphic novels. O autor desenvolveu uma 

formatação que não remetia ao tradicional formato dos quadrinhos. Na época, isso era 

novidade, não havia um referencial. Eisner estava criando essas referências.

De posse desse conhecimento editorial, Eisner criou um álbum que não parecia 
revista em quadrinhos. Era das proporções de um livro brochura, tinha lombada 
retangular com o título, ostentava um design de capa que não berrava “literatura 
infantil” para livreiros e bibliotecários e tinha páginas internas que fugiam do talento 
artístico quadro a quadro, típico das revistas em quadrinhos. Eisner sempre havia
sido um leitor voraz e, além de seu conhecimento do que era literatura séria, ele
sabia como um livro deveria ser. (SCHUMACHER, 2013, p. 240).

Formada por quatro histórias, Um contrato com Deus (também o título geral da 

obra), O cantor de rua, O zelador e Cookalein. Essas graphic novels tratam de pessoas 

comuns que viviam em cortiços na Avenida Dropsie, pessoas que Eisner havia conhecido 

durante sua infância e adolescência no Bronx. O autor fugiu do formato original dos 

quadrinhos, evitando contar a trama quadro a quadro e, às vezes, utilizando a página inteira 

para uma única ilustração. Fica patente a proposta do autor em destruir os estereótipos que 

existiam em relação às histórias em quadrinhos. Em “Um contrato com Deus” (FIGURA 3), 

um homem que, quando jovem, havia redigido em uma pedra um contrato com o Todo- 

Poderoso, se desespera quando sua filha adotiva morre repentinamente. Ele joga o contrato 

fora e vira um ambicioso negociante de imóveis. “O cantor de rua” mostra a vida de um pai de 

família desempregado e beberrão que ganha alguns trocados se apresentando nos becos dos 

cortiços. A terceira história do álbum, “O zelador”, é sobre a misteriosa e até temida figura

encarregada de administrar o cortiço que acaba ciando numa armadilha armada por uma

pequena menina adolescente. A HQ que encerra o livro, “Cookalein”, fala sobre os 

relacionamentos entre as pessoas que tiravam férias em uma estância de veraneio no campo.
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FIGURA 3: CAPA DA EDIÇÃO BRASILEIRA

FONTE: EISNER (1995, imagem de capa).

Eisner tinha uma profunda noção do mercado editorial aliado ao entendimento de um 

leitor experiente. Porém, era difícil catalogar o trabalho, o que é comum acontecer com 

algumas experiências artísticas cujas fronteiras midiáticas são esfumaçadas e derivam em 

novos formatos artísticos, desafiando as categorizações. Seriam quadrinhos ou ficção 

literária? Não havia a rotina de resenhar quadrinhos na época (1978), ainda que houvesse 

reconhecimento do grande mérito artístico-literário do trabalho. Conforme Schumacher (2010, 

p. 241) “O escritor de quadrinhos e editor Dennis O’Neil chamou Um Contrato com Deus de 

“quase obra-prima”, comparando-o à literatura de Bernard Malamuud, Philip Roth e Isaac 

Bashevis Singer.”

A seguir, apresentamos um recorte de algumas graphic novels criadas por Will 

Eisner, com imagens correspondentes de cada trabalho. Esse recorte, organizado pelo autor 

dessa pesquisa, foi estabelecido a partir de três grandes temas: 1) Autobiografia; 2) Solidão e 

a vida nas grandes cidades; 3) Vizinhança e família. Lembramos que as categorias desse 

recorte temático não são excludentes.
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3.1.1 Graphic novels autobiográficas

1. Um Contrato com Deus, onde Eisner expressa e expurga sua amarga experiência 

de perder uma filha jovem. A chuva é um elemento dramático recorrente em sua obra, e foi 

desenhada pelo autor tantas vezes que esse efeito foi alcunhado como Eisenshpritz pelo 

cartunista Harvey Kurtzman (1924-1993), outra lenda dos quadrinhos e amigo de Will Eisner. 

Esse termo ídiche expressa a ideia da chuva, esgotos e docas sempre presentes nas histórias de 

Eisner (FIGURA 4). O termo tornou-se parte do léxico do mundo dos quadrinhos, embora 

mais frequentemente escrito como Eisnerspritz, Eisenshpritz e outras variantes. Conforme 

Eisner aponta “ao contar essas histórias, tentei me ater à regra do realismo, que requer que a 

caricatura ou o exagero aceitem os limites da factualidade.” (EISNER, 1995, p. 7).

FIGURA 4: A CHUVA POR EISNER

FONTE: EISNER (1995, p. 17).
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2. Cookalein. Em um hotel que oferece empregos sazonais, Eisner, entre outras 

questões ligadas à sobrevivência, expõe o drama de seu pai pintor que nunca conseguiu se 

estabelecer profissional e economicamente (FIGURA 5). A memória familiar, ainda que não 

tratada explicitamente, sempre serviu ao autor como fonte para o processo criativo. O pai do 

autor viveu para presenciar o sucesso do filho enquanto artista e empresário dos quadrinhos.

Cada pessoa nessa história sou eu ou alguém que conheci, ou parte delas e de mim.
Como você pode não ser autobiográfico se está escrevendo sobre algo que viu? [...]
Uma mistura de invenção e lembrança. Um relato sincero de minha formação.
(EISNER, citado por SCHUMACHER, 2013, p. 235)

FIGURA 5: MEMÓRIAS PATERNAS

FONTE: EISNER (1995, p. 138).
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3. O Sonhador (FIGURA 6). Segundo Eisner, essas histórias se passaram nos 

quarteirões onde ele viveu a sua infância. O protagonista carrega um portfolio esperando 

encontrar trabalho, recriando o universo de criação das histórias em quadrinhos durante a 

década de 1930. Muitos desenhistas e artistas, de modo geral, passaram por situação 

semelhante, pois enquanto não sobrevivem de seu trabalho tornam-se apenas sonhadores.

Eisner concluiu que a não ficção era melhor que qualquer coisa que pudesse 
inventar; além disso, ao relatar suas experiências, ele estaria contribuindo com as 
histórias dos quadrinhos -  ou pelo menos sua versão. (EISNER, citado por 
SCHUMACHER, 2013, p. 272).

FIGURA 6: O SONHO EM SER DESENHISTA

FONTE: EISNER (1990, p. 3).
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3.1.2 Graphic novels sobre a solidão e a vida nas grandes cidades

1. Em Pequenos Milagres, a história reafirma a esperteza e o humor judaicos 

(FIGURA 7). São quatro histórias que, segundo Eisner, acontecem nos quarteirões onde ele 

viveu a sua infância, em uma vizinhança judia na cidade de Nova York durante os anos da 

Grande Depressão Americana. O autor considera que os milagres existem mesmo em meio ao 

amor ou desgraça, onde situações ordinárias tinham consequências extraordinárias.

As histórias nessa obra lembram as que meus pais chamavam de meinsas. E embora 
sejam apócrifas, elas foram destiladas das lembranças que eram patrimônio comum 
da nossa família. Por exemplo, minha mãe apontava para
um senhor alimentando passarinhos no parque e me dizia: “Aquele é um tio seu, 
pelo lado de pai. Deixe eu te falar dele...E um milagre”. (EISNER, citado por 
SCHUMACHER, 2013, p. 324).

FIGURA 7: RAPAZES JUDEUS ESCAPAM DE APANHAR USANDO SUA INTELIGÊNCIA

FONTE: EISNER (2006, p. 24).

2. Nova York, a grande cidade. A vida nas grandes cidades, tendo como ambiente 

comum a cidade de Nova York. Eisner sempre foi muito sensível ao fato de que numa grande 

cidade, povoada por inúmeros habitantes, a solidão pode ser algo inescapável. Mesmo quando
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próximos uns aos outros, os habitantes não interagem, não se comunicam afetivamente 

(FIGURA 8). O autor preferiu desenhar de memória e pela observação das paisagens ao invés 

de utilizar fotografias.

Se você fica muito preciso na sua arte, algo se perde. Os artistas europeus tendem a 
fazer desenhos precisos de cenas urbanas. Fica excelente, lindo, mas, de alguma 
forma, a arte fica com tanta força que perde o tom. Para mim, o mais importante é o 
tom. A arte ultrarrealista tende a atrair a atenção para si mesma. É exatamente isso 
que eu quero evitar. (EISNER, citado por SCHUMACHER, 2013, p. 251).

FIGURA 8: PASSAGEIROS NO METRO

FONTE: EISNER (2009, p. 47).

3. Em O edifício (The Building), são quatro histórias em torno de quatro fantasmas 

conectadas por um endereço: o edifício. O prédio, que depois é demolido (FIGURA 9), 

participa da trama como se fosse o protagonista. É uma homenagem à paisagem nova- 

iorquina que Eisner tanto amou.
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Fiquei obcecado pelo fato de os prédios da Nova York na qual eu cresci estarem 
sendo derrubados. Cada vez que eu retornava à cidade, mais um havia sumido, e 
colocavam um novo prédio de vidro no lugar. Primeiro fiquei indignado e disse que 
aquilo era terrível, mas então perguntei: por quê? O que aconteceu? Será que, 
quando derrubam um prédio, não sobra nada? (EISNER, citado por 
SCHUMACHER, 2013, p. 282).

FIGURA 9: O EDIFÍCIO E DEMOLIDO

FONTE: EISNER (2009, p. 161-162).

3.1.3 Graphic novels sobre a vizinhança e a família

1. Avenida Dropsie foi concebida a partir das memórias de infância, a chegada dos 

primeiros imigrantes, a intolerância, e o interminável conflito entre raças e credos (FIGURA 

10). Um local físico visto como um símbolo de evolução e mudança. A Avenida Dropsie era 

uma vizinhança agradável e familiar. Gerações de pessoas cresceram e viveram suas vidas 

naquela rua. Mas, com o tempo, ela foi desaparecendo, até que, um dia, passou a ser pouco 

mais que um campo cheio de entulhos. Como isso foi acontecer?
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A Avenida aparece tanto como ambiente quanto como personagem. Embora a 
evolução fique em evidência no declínio dos prédios, me parece que a vida dos 
habitantes é a força motriz que gera essa decadência. As pessoas, não os prédios, são 
o cerne da questão. (EISNER citado por SCHUMACHER, 2013, p. 340).

FIGURA 10: CONFLITOS E INTOLERÂNCIA ENTRE VIZINHOS

FONTE: EISNER (2004, p. 25).

2. Em Assunto de família, um pai de família idoso e doente compreende que os filhos 

vão visitá-lo no aniversário para discutir com forte interesse a herança que irá deixar
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(FIGURA 11). Em um período de vinte e quatro horas, memórias vêm à  tona — traição, 

depravação, ganância, incesto. Uma família estremecida se reúne, simplesmente para ser 

destroçada. Segundo Frank Miller “era raiva pura, em estado bruto. Era um lado de Will que 

eu queria ter visto mais, pois sempre achava que ele se continha. Ele era um homem muito 

raivoso, como seria qualquer homem que passou pelo que ele passou.” (MILLER, citado por 

SCHUMACHER, 2013, p. 320).

FIGURA 11 : FAMILIARES DISPUTAM HERANÇA

FONTE: EISNER em Assunto de Família, (2009, imagem de capa da edição brasileira).

Com amplo reconhecimento mundial, Eisner ainda salientava que não havia respeito 

pelas graphic novels. Ele acreditava que num futuro próximo isso mudaria e a aceitação viria. 

No Prefácio de Quadrinhos e arte sequencial, livro que Eisner escreveu a partir de artigos 

isolados escritos anteriormente, o autor expressa sua preocupação:

Mas, a menos que os quadrinhos se ocupem de temas de maior importância, como 
podem esperar por um exame intelectual sério? Não basta que o trabalho artístico 
seja de boa qualidade. A premissa desse livro é de que, por sua natureza especial, a 
Arte Sequencial merece ser levada a sério pelo crítico e pelo profissional. O rápido 
avanço da tecnologia gráfica e o surgimento de uma era muito dependente da 
comunicação visual tornam isso inevitável. (EISNER, 1995, p. 5)
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No final da década de 1990, Will Eisner dedicou-se a produzir versões em 

quadrinhos de vários clássicos da literatura, dentre eles, O último cavaleiro andante (1998) e 

A princesa e o sapo (1999). Posteriormente produziu Sundiata, uma lenda africana (2003). 

Porém, o esforço de Eisner em elevar os quadrinhos à categoria de arte literária, nem sempre 

foi vista de forma receptiva. Santiago Garcia ressalta:

Poderíamos dizer que o bem-intencionado empenho, por parte de autores como 
Eisner, em considerar os quadrinhos como literatura não fez senão prejudicar a visão 
que se tem deles, já  que facilitou que fossem julgados utilizando-se os critérios 
próprios da literatura (retratação dos personagens, o estilo da linguagem, o 
argumento, a resolução do conflito), em vez de seus critérios específicos. As 
histórias em quadrinhos são lidas, mas é uma experiência de leitura completamente 
distinta da experiência de leitura da literatura, do mesmo modo que a forma como 
vemos uma história em quadrinhos não tem nada a ver com a forma como vemos 
televisão ou um filme. (GARCIA, 2010, p. 22).

O principal conselho de Eisner para todos os candidatos a quadrinistas era sempre 

este: leiam livros, pensem em histórias inteligentes antes de pensar em desenhos 

espetaculares. Eisner abriu portas para as gerações que viriam com a proposta de destruir os 

estereótipos que existiam em relação às histórias em quadrinhos ainda que as imagens tenham 

surgido antes da escrita e estejam muito presentes em nossas vidas, sejam em forma de 

pinturas, desenhos, fotografias ou simples rabiscos. As imagens são apreendidas de forma 

diferente da linguagem verbal, pois não são feitas dos mesmos elementos da escrita, e são 

capazes de nos remeter diretamente ao objeto representado por traços de semelhança. As 

imagens são portadoras de memórias, culturas e tradições. Elas podem transformar um 

instante em eternidade. Porém, para Eisner, os desenhos devem estar subordinados à narrativa 

(O’NEIL, citado por SCHUMACHER, 2013, p. 277). E quando conjugamos imagem à 

palavra, o potencial comunicativo de ambas é ampliado, podendo uma reforçar o que diz a 

outra, dizer o que a outra não diz, ou mesmo desdizer o que é dito pela outra, criando 

diferentes efeitos de sentido e apreensão.

O leitor de quadrinhos detém um considerável alcance enquanto receptor, ao 

presenciar criticamente a junção do texto verbal com o texto imagético, presenciando uma 

possibilidade ilimitada da combinação de ideias e imagens. De acordo com Umberto Eco 

(1979, p.147) “a história em quadrinhos quebra o continuum com poucos elementos 

essenciais. O leitor (...) solda esses momentos na imaginação e os vê como continuum”. Os 

espaços vazios entre um quadrinho e outro, conhecido como sarjeta, é a grande mágica por 

meio da qual a história em quadrinhos apela para a imaginação do público, e ele, prontamente, 

enxerga e estabelece os elos, preenchendo esses vazios e os momentos descartados entre uma
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vinheta e outra, com sua fantasia. Conforme McCloud (1995, p. 89) “dentro dos quadros, só 

dá para transmitir informação visualmente. Como entre eles nenhum dos sentidos é exigido, 

todos os sentidos acabam envolvidos”.

O consumo é elemento intrínseco dos quadrinhos; não nega, nem rotula, e sim,

vivencia e o abraça. As tiras em quadrinhos surgiram como uma consequência das relações

tecnológicas e sociais que alimentavam o complexo editorial capitalista, amparados numa 

rivalidade entre grupos jornalísticos, dentro de um esquema preestabelecido para aumentar a 

vendagem de jornais, aproveitando os novos meios de reprodução e criando uma lógica 

própria de consumo, que também pode ser qualitativo, uma vez que a produção artística foi, 

em grande parte, substituída por tecnologias orientadas pelas necessidades criativas e sociais. 

Podemos, também, especular que a natureza híbrida, popular e reprodutível dos quadrinhos, 

terminou por configurar uma “poeticidade libertária”, através da qual é possível expandir e 

misturar as fronteiras da criação e pensar uma sociedade mais tolerante e fraterna. Conforme 

enunciou o teórico brasileiro dos quadrinhos, Moacy Cirne:

São muitos os polos, quer educacionais ou jornalísticos, quer comunicacionais ou 
artísticos, que se voltam para as raízes metalinguísticas, políticas, sociais e 
econômicas dos quadrinhos, testando as vertentes criadoras que os formam e os
projetam no espaço-tempo gráfico das revistas e jornais (...) As várias formas de
linguagem não estão separadas, mas estão interconectadas. O que não impede de 
compartilharem características comuns. Os quadrinhos dialogam com os recursos do 
teatro, com a ilustração, com a fotografia, com o cinema, com a música. (CIRNE, 
1970, p. 17).

A leitura de uma boa revista de quadrinhos está na sua capacidade de gerar prazer e 

também reflexão. Da mesma forma, a leitura de um texto teórico também há de ser uma 

atividade mental prazerosa. A escrita ensaística, ou qualquer outra escrita, não pode fugir ao 

prazer. Sabe-se que, apesar de utilizarem signos comuns a várias manifestações artísticas, os 

quadrinhos não são literatura, nem cinema, nem artes plásticas. Eisner utiliza o termo “arte 

sequencial” para se referir as suas especificidades narrativas e estruturais.

Uma forma de criação artística que utiliza imagens e palavras estáticas em sequência 
para criar a ilusão de passagem do tempo e compor uma narrativa. Em sua forma 
mais simples, os quadrinhos utilizam uma série de imagens repetitivas e símbolos 
reconhecíveis, que quando empregados diversas vezes, tornam-se uma linguagem. 
(EISNER, 1999, p. 8).

De 1960, para cá, houve uma mudança de panorama na política mundial, na moral e 

no comportamento humano, nas artes, na teoria crítica, no modo menos preconceituoso de se
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ver e analisar as HQs. Os quadrinhos mudaram. Com as graphic novels veio a renovação 

gráfica e narrativa. E, mais recentemente, para a cultura ocidental, os mangás japoneses.

Vale salientar que Eisner foi um dos primeiros a se preocupar com uma base teórica 

sobre os quadrinhos. Em dois livros técnicos Quadrinhos e Arte sequencial (1995), e 

Narrativas gráficas (2005), já citados, Eisner elenca variados elementos que estão contidos 

nos quadrinhos segundo os quais o artista dos quadrinhos deve conhecer. O autor identifica os 

elementos que compõem uma história em quadrinhos, citando distintas formas de uso de cada 

um deles no processo de criação de uma história em quadrinhos. Indo além, o quadrinista 

oferece ao leitor um panorama da história, mas igualmente a possibilidade de transgredir as 

especificidades já reconhecidas, fomentando a criatividade de quem acessa essas informações.

Os elementos presentes no processo de criação dos quadrinhos que Eisner indica, 

mostram que não são elementos com ocorrência isolada, e sim, através da organização 

consciente compondo a dinâmica criativa. Quando esta narrativa é baseada em imagens, 

podemos chamá-la de narrativa gráfica, que é o resultado da organização sígnica ordenada e 

intencional gerada pelos elementos de sua composição.

Da obra Quadrinhos e arte sequencial (1995), chamamos a atenção de alguns 

componentes que o autor destaca em relação aos quadrinhos:

1) A Imagem (p. 13): O autor considera que a imagem, elemento da gênese dos 

quadrinhos, exige do autor uma visão de vida, uma visão da experiência do leitor, através da 

qual o receptor deve receber todo o impacto emocional gerado pela imagem. De acordo com 

Eisner (1995, p. 13) “é preciso que se desenvolva uma interação, porque o artista está 

evocando imagens armazenadas nas mentes de ambas as partes”.

Eisner demonstra notável consideração pelo leitor enquanto coautor da obra. Se o 

receptor não reconhecer a imagem e o significado propostos, a interação não se consumará. A 

imagem é decisiva para consolidar o modo de leitura proposto por um quadrinista.

2) O Timing ou Tempo (p. 25): É o elemento da Arte Sequencial que estabelece o 

tempo da ação descrita e desenhada trazendo forte influência no psicológico do receptor. Nos 

quadrinhos, o Timing pode ser estabelecido de diferentes maneiras. Eisner demonstra que a 

manipulação do tamanho e intensidade dos quadros indica o ritmo da ação. Por exemplo, um 

único quadro, numa página inteira, pressupõe um ritmo de leitura diferente de uma página 

composta por vários quadros.

Nas montagens teatrais brasileiras que adaptaram os quadrinhos de Eisner é possível 

reconhecer o trabalho do timing, na expansão do tempo em algumas cenas e a suspensão do 

tempo em outras, visando maior expressividade dramática. São recursos cênicos que resultam
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na expressão corporal e na mímica e que são oriundas dos quadrinhos. As maneiras da 

abordagem da noção do tempo nos quadrinhos diferem da maneira praticada no teatro, já que 

os pontos de partida são diferentes. Nos comics existe a manipulação do aspecto gráfico e no 

teatro o aspecto físico. É oportuno situar aqui o uso dos balões que ao reproduzirem em 

imagens o som, contribuem significativamente para situar o tempo na ação nos quadrinhos. 

Ao definirem a duração da fala, os balões podem determinar a duração da narrativa gráfica.

3) O Requadro (p. 44-61): Elemento por excelência da arte sequencial, o requadro 

motivou, em português, a própria denominação quadrinhos. É a moldura do desenho e da fala, 

aumentando ou diminuindo de tamanho e enquadrando a ação dos quadrinhos. Na 

transposição dos comics para o palco, muitas vezes, um recorte de luz mais definido 

compondo espacialmente com a cenografia faz um paralelo com o requadro. Tanto a luz 

cênica como os requadros alimentam e influem no tempo da ação e podem precipitar novas 

narrativas e pesquisas artísticas.

4) A Perspectiva (p. 89): Eisner via na perspectiva um elemento de manipulação 

tanto para situar o receptor em relação aos elementos da história como para provocar estados 

emocionais em quem lê. A tridimensionalidade trazida pela perspectiva, tanto nos quadrinhos 

como no palco, é vista como recurso técnico e emocional.

5) A Forma Humana (p. 100): É um recurso explorado pelos quadrinhos, pelo 

teatro, pela literatura e também por outras mídias. Os desenhos, a exposição física, e a 

descrição escrita buscam cada um ao seu modo a estilização da forma humana. O ser humano 

como personagem é recorrente nas diferentes narrativas. Quando há transposições ou 

combinações midiáticas unindo as diferentes maneiras de apresentar, por exemplo, um 

homem comum, é possível perceber ressignificações do discurso artístico. Nas adaptações dos 

quadrinhos de Eisner para o palco temos pessoas imersas na solidão da grande cidade que ao 

saltarem do desenho para a cena teatral sofrem acréscimos de sonoridade e movimentação 

física.

6) Os Gestos (p. 104): Os gestos são elementos que contribuem para o 

reconhecimento dos personagens e frequentemente apresentam-se como estereótipos. Eisner 

nunca evitou o uso de clichês e lugares-comuns, desde que provocassem empatia no receptor. 

Nas transposições para a cena teatral os estereótipos dos quadrinhos encontram equivalências 

claras: o teatro também pode trabalhar no registro do clichê.

Podemos apontar outra possibilidade oriunda do encontro dos comics com o teatro: 

nos quadrinhos não existe a opção de representar uma ação completa de forma ininterrupta, 

então um gesto ou uma postura significam muito para a ação pretendida. No teatro temos a
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possibilidade de estender a ação corporal, mas se mantivermos o recurso dos quadrinhos 

podemos obter resultados impactantes em termos de concisão e objetividade cênicos.

3.2 UM DIÁLOGO ENTRE AS MÍDIAS: A TRIDIMENSIONALIDADE DOS 

QUADRINHOS NO PALCO

Consideremos a seguinte escritura cênica que tem como personagem central de uma 

peça teatral um palhaço. Um palhaço originalmente de circo mas, nesse caso, um personagem 

que traz seu drama e sua graça para dentro do palco do teatro. O perfil e o histórico desse 

personagem foram criados, inicialmente, em outro espaço, o circo, o picadeiro. Ainda que 

estejam, circo e teatro, inscritos na esfera midiática da arte cênica, ambos têm especificidades 

próprias e histórias diversas. Mas o encenador ao combinar realidades midiáticas distintas, 

explora e amplia o universo do palhaço ao trazer o personagem circense para o foco teatral, 

num recorte mais delimitado e concentrado. O foco teatral demarca a ação, aglutina a cena, 

diferentemente da cena circense que é sempre ampla e vista por um público muito numeroso.

Assim, a fusão das mídias circense e teatral resulta em uma escritura cênica 

diferenciada, onde uma mídia alimenta a outra. Ou seja, o personagem circense em um palco 

teatral não seria exequível sem um rompimento dessas fronteiras midiáticas. Um palhaço 

apresentando-se no picadeiro ou o drama de um homem comum em um palco teatral não são 

situações inesperadas. Entretanto, um palhaço no palco de um teatro causa no público uma 

sensação de rompimento das expectativas, é uma sinalização de um rompimento com aquilo 

que é esperado, um rompimento do continuum. Com a descontinuidade surge a possibilidade 

de uma nova perspectiva, da construção de outra realidade. Como nos diz Heiner Müller, “A 

tarefa da arte é tornar a realidade impossível.” (citado por LEHMANN, 2003, p .ll). Ou, 

como nos diz Lehmann, com “a arte surge a possibilidade de se retomar, de algum modo, esse 

sem sentido.” (2003, p .ll). E a pausa, é a interrupção que traz o novo olhar. Essa pequena 

reflexão conceitual nos leva a pensar sobre o foco dessa dissertação que se debruça sobre três 

propostas teatrais que levaram as HQs criadas por Eisner para o palco. Como essas propostas 

se articulam? Qual é o estranhamento? Como elas se realizam? Quais são os conceitos 

teóricos envolvidos? Como ocorre a permuta entre as mídias? Como as fronteiras midiáticas 

são rompidas?

Os estudos intermidiáticos constituem o contexto desta pesquisa, mais precisamente, 

as relações que surgem através do encontro entre os quadrinhos e o teatro: a obra do 

quadrinista Will Eisner foi adaptada pelas companhias teatrais brasileiras aqui elencadas. O
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foco da nossa proposta nunca é julgar as adaptações pelo viés da fidelidade com o texto fonte 

uma vez que as mídias diferem umas das outras, além do fato de os encenadores/autores 

usufruírem de uma liberdade criativa. A adaptação é um fenômeno ubíquo e que está cada vez 

mais presente na cultura contemporânea. É um processo dialógico que reconstrói e 

reconfigura o material adaptado para outro meio de expressão. Estabelecer as especificidades 

de cada mídia e os resultados oriundos dos cruzamentos intermidiáticos, frequentemente, 

propiciam interpretações que nem sempre são convergentes. Sabemos que os pressupostos 

teóricos que dão suporte para as mais variadas discussões são bastante amplos atualmente. 

Tendo em vista o foco da nossa pesquisa -  o estudo das adaptações dos quadrinhos para o 

palco -  retomaremos nesse subcapítulo alguns dos pressupostos teóricos desenvolvidos por 

Irina Rajewsky, Claus Clüver e Linda Hutcheon.

As artes são constituídas pela permutação de elementos. Podemos vislumbrar a 

intermidialidade como uma ferramenta útil à disposição de novas investigações textuais e 

dramatúrgicas, como ocorre nos exemplos centrais de nossa pesquisa -  a transposição da 

mídia quadrinhos para a mídia teatro. Percebemos que os quadrinhos, ao se fundirem com a 

cena teatral, provocam uma quebra e o esfumaçamento das fronteiras. Por esse viés, esses 

fenômenos artísticos classificam-se na categoria de “referências intermidiáticas” de Irina 

Rajewsky (2012), sendo que a distinção entre “alta cultura” e “baixa cultura” também é 

esgarçada uma vez que a intermidialidade, frequentemente, funde cânones artísticos com 

manifestações artísticas populares.

Não existe pureza de mídias uma vez que todas as mídias são mistas ou 

plurimidiáticas. Consequentemente, o conceito de mídia não possui uma pureza per se. 

Observamos que a noção de intermidialidade é desenvolvida a partir de uma série de teorias 

que devem ser entendidas enquanto convenção, como um referencial não necessariamente 

prescritivo. (RAJEWSKY, 2012b, p. 51). Inicialmente, podemos considerar como uma 

plataforma que veicula a informação. O termo “mídia” refere-se tanto às artes literárias, ao 

teatro, às artes visuais, às mídias impressas como aos jornais, tabloides, revistas, televisão e 

também às mídias eletrônicas e digitais mais recentes.

A princípio, era denominado de Estudos Comparados, depois como Estudos 

Semióticos, posteriormente de Estudos Interartes (mas nem tudo é arte!), a designação de 

Estudos Intermidiáticos, da Intermidialidade ou somente Intermidialidade, são as 

denominações mais difundidas no momento, apesar de haver outros desdobramentos 

terminológicos.
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Intermidialidade, genericamente falando, é uma noção que se refere a todos os tipos 

de relação entre duas ou mais mídias. Ocorre em todas as culturas e épocas, tanto em 

atividades do cotidiano como em atividades especializadas e exemplos são encontrados nos 

mais diversos contextos, desde as práticas ancestrais, como as pinturas das cavernas 

combinadas com símbolos, até formas de comunicação cotidianas, como a publicidade, sendo 

onipresente em todos os continentes.

Assim, as dificuldades decorrentes das tentativas de teorizar as relações 

intermidiáticas demonstram que este é um campo que tem estado em expansão desde os 

primeiros estudos. Percebemos que hoje em dia está havendo uma ampliação do conceito que 

passou a se relacionar com uma variedade maior de disciplinas como um termo “guarda- 

chuva”. Logicamente, cada abordagem deve definir qual é o seu objeto de estudo e suas 

especificidades (Estudos Literários, Estudos de Mídia, Estudos de Cinema e Teatro, História 

da Arte, etc.).

No sentido amplo, intermidialidade refere-se a todos os fenômenos que acontecem 

entre as mídias, havendo, entretanto, uma diferenciação entre fenômenos intramidiáticos (uma 

trilha sonora que combina música eletrônica com música clássica, por exemplo), dos 

fenômenos transmidiáticos (por exemplo, a transformação de histórias em quadrinhos em 

games). No sentido restrito o conceito de intermidialidade permite teorizar sobre 

manifestações intermidiáticas específicas.

Claus Clüver considera que “um texto multimídia compõe-se de textos separáveis e 

separadamente coerentes que podem ser agregados de diferentes maneiras enquanto que “um 

texto mixmídia” contém signos complexos em mídias diferentes que não alcançariam 

coerência ou autossuficiência fora daquele contexto.” (CLÜVER, 2006, p. 17).

Tanto nos textos multimídia e mixmídia temos uma justaposição de mídias e a 

autossuficiência ou não de cada mídia, se separada do encontro intermidiático, é o que irá 

diferenciar uma configuraçã multimídia ou mixmídia. A ópera, por exemplo, enquanto 

modelo textual é multimidiático, mas, enquanto encenação e apresentação é uma mescla de 

elementos multimídias e mixmídias. Dentro dessa mesma discussão, uma peça teatral serve 

como uma moldura dentro da qual se combinam diferentes mídias (o texto escrito, o texto 

cantado, o texto corporal) onde o efeito em separado de cada uma não teria o mesmo resultado 

quando vislumbradas conjuntamente. Em nosso estudo, onde as montagens teatrais foram 

realizadas a partir de algumas obras de Will Eisner, o resultado cênico é composto da 

transposição dos quadrinhos para o palco numa soma de diferentes especificidades midiáticas 

que resultam em um único produto indissociável e independente -  um texto mixmídia.
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Segundo Clüver, textos puramente multimídias são relativamente raros, dependendo, 

de certo modo, das condições nas quais se recebe o texto e se observam isoladamente suas 

partes textuais. O teórico também considera os textos intermídias, onde não temos a 

combinação, a justaposição ou mesmo a transposição midiática, já que se caracterizam por 

uma “fusão conceituai indissociável de propriedades e processos midiáticos” (CLÜVER, 

2006, p.31). Um exemplo de texto intermídia é o happening, situado entre a colagem (artes 

visuais), a música e o teatro, e que pede a participação do público, envolvendo improvisações 

propostas pelo artista condutor, sem começo, meio e fim. No texto intermídia há uma 

dificuldade de demarcar claramente as mídias envolvidas.

Irina Rajewsky também destaca que “o reconhecimento do conceito de intermídia 

indica uma consciência intensificada da materialidade e midialidade das práticas artísticas e 

culturais em geral, pensando-se mais sobre as novas formas de cruzamento das fronteiras 

entre mídias e a hibridização decorrente desses encontros do que o conceito individualizado 

de mídia.” (RAJEWSKY, 2012b, p. 58). A autora categoriza as relações intermidiáticas de 

modo a estabelecer um parâmetro para identificarmos as diferentes possibilidades dialógicas: 

1°) a transposição midiática (um romance adaptado para o cinema, por exemplo), 2°) a 

combinação midiática (combinação de, pelo menos, duas mídias convencionalmente distintas, 

como na ópera), e 3°) as referências midiáticas, quando um produto midiático faz referência 

ou imita elementos ou estruturas de outra mídia através de seus próprios meios. Quando um 

espetáculo teatral “simula” ou “imita” os quadrinhos, uma fotografia ou uma pintura, por 

exemplo, uma das mídias está presente em sua própria materialidade (a mídia de referência) e 

a outra, a mídia a que se refere, está sendo apenas evocada. O espectador tem a impressão que 

outra mídia está igualmente presente uma vez que ela “é transposta no modo figurativo do 

‘como se’”. (RAJEWSKY, 2012a, p. 28). Exemplificaremos essas categorizações nas 

adaptações para o palco a partir da obra de Eisner no Capítulo 4.

É possível considerar que o estudo de relações intermidiáticas objetiva a 

comprovação de diferenças e semelhanças expostas nos cruzamentos intermídias, além de 

serem consideradas transposições de uma mídia para outra. Em consequência, 

frequentemente, surgem questionamentos sobre a adaptação e a fidelidade em relação ao 

texto-fonte e sobre a adequação da transformação de um texto em outro, incluindo aqui a 

questão relativa aos direitos autorais e autorias em geral. Eisner adaptou diversas obras 

literárias para os quadrinhos como Moby Dick de H. Melville (1998) e Don Quixote de 

Cervantes (2000), provando que tais questionamentos não são relevantes porque não se espera 

que a nova versão em outra mídia substitua o original e que a ideia de permutação intertextual
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não se configura como algo material. De acordo com Samoyault (2008, p. 70), “se o roubo de 

ideia é um crime difícil de estabelecer, é justamente porque a criação se exerce não na 

matéria, mas na maneira, ou do encontro de uma matéria e de uma maneira”.

Trata-se de entender a adaptação sem preconceitos e enquanto produto artístico 

independente. Como expõe Linda Hutcheon em Uma Teoria da Adaptação (2011):

Desafio a persistente depreciação a respeito da adaptação como algo secundário e 
derivativo, tanto por parte da mídia popular quanto pelo discurso acadêmico... Ainda 
que seja algo realizado há séculos por diferentes culturas!... De um lado a 
popularidade das adaptações, do outro o desprezo sistemático com o qual são 
atacadas. (HUTCHEON, 2011, p. 10).

Todo processo de adaptação importa em relações intermidiáticas, em quaisquer de 

suas modalidades. O fenômeno é antigo e aparece desde a pré-história quando o homem das 

cavernas reproduzia nas pinturas rupestres os rituais das danças primitivas. A adaptação, 

longe de ser uma mera reprodução ou cópia, revela-se como elemento motivador para o 

receptor que encontra nas relações intermídias novos produtos ainda que oriundos de fontes 

reconhecíveis e já praticadas. Uma adaptação não sugere que estamos diante de algo menor. O 

argumento tão recorrente que uma determinada peça teatral é menor que o livro que a inspirou 

não é procedente uma vez que são produtos midiáticos distintos, cada qual com suas 

especificidades. Dentro do contexto das adaptações, as palavras de Hutcheon são sempre 

elucidativas:

Há uma longa história ocidental da imitatio ou mimesis. O apelo das adaptações para 
o público está na mistura de repetição com diferença, de familiaridade com 
novidade. Nas operações da imaginação humana a adaptação é a norma, não a 
exceção. A adaptação fugiu do controle! (HUTCHEON, 2011, p. 11).

Com o reconhecimento do leitor/espectador no processo das adaptações não existe, 

como afirma Hutcheon, um único autor/adaptador ao enfatizar a autoria coletiva:

À medida que uma imagem surge, a outra desaparece, e tempo e espaço se 
confundem de um modo mais imediato do que é possível com palavras. A 
complexidade das novas mídias mostra que a adaptação também é um processo 
coletivo. Quem é de fato o adaptador? (HUTCHEON, 2011, p. 100).

Pela exposição teórica discutida anteriormente e voltando para o conteúdo central da 

nossa proposta de pesquisa -  a obra de Will Eisner adaptada para o palco -  podemos afirmar 

que a relação intermidial é sempre dialógica, fato que dá relevo a novas formas de cruzamento
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das fronteiras entre mídias e a hibridização decorrente desse processo. Eisner sempre foi, 

enquanto criador, alguém que utilizou habitualmente de várias ‘estratégias’ e delas se serviu 

sem preconceito.

O trabalho do quadrinista tem o seu ápice justamente a partir do diálogo 

intermidiático que ele estabelece entre os quadrinhos e a literatura. Esse procedimento 

desencadeou o surgimento de uma nova forma, de um novo gênero como as graphic novels. 

Tanto os quadrinhos como as graphic novels de Eisner entram na segunda categoria da 

Rajewsky (2012a, p. 28) que é a “combinação de mídias”. Temos nessa categorização a 

combinação de, pelo menos, duas mídias convencionalmente distintas que estão presentes em 

sua própria materialidade. Ou seja, nas HQs de Eisner estão presentificados o texto verbal e o 

texto imagético, combinados em uma nova articulação.

De uma maneira geral, no trabalho inovador de Eisner, percebemos uma 

contaminação mútua entre mídias distintas, que promove diversos modos de entrelaçamentos 

e intersecções. A conscientização dessa contaminação, seja por parte do quadrinista ou de um 

encenador, resultam em acréscimos para o produto artístico final, abrindo camadas adicionais 

de sentidos. O ato intermidial é um ato consciente por parte do artista, já que as mídias que 

comporão o processo criativo envolvem sempre uma escolha, uma interpretação, uma análise 

crítica por parte do autor/emissor.

As adaptações dos quadrinhos de Eisner para o palco trabalham com a transposição 

de uma mídia para outra, de uma mídia híbrida para outra mídia híbrida. Porém, são poucas as 

possibilidades de transposição direta entre duas mídias artísticas porque a equivalência entre 

as linguagens midiáticas não é exata. O artista que opera essa ponte procura utilizar em seu 

discurso signos correlatos que produzam conteúdos estéticos próximos ao original, 

considerando as especificidades estéticas de cada mídia.

Quando nos reportamos às transposições de uma mídia para outra, necessariamente 

faremos uma conexão com o aporte conceitual exposto por Rajewsky (2012a, p. 24) no que 

diz respeito à primeira categoria de intermidialidade no sentido mais restrito de “transposição 

midiática” que trata da transformação de um determinado produto de mídia em outra mídia.

A terceira categoria de intermidialidade que trata das “referências intermidiáticas” 

também será amplamente comentada no decorrer da análise das três encenações uma vez que 

em todas elas temos a evocação ou imitação dos quadrinhos na cena. Entretanto, como já 

mencionamos anteriormente, nesse caso apenas uma mídia está presente em sua própria 

materialidade embora o espectador/leitor tenha a impressão de estar na presença de outra 

mídia. O que temos aqui é a mídia teatro apropriando-se do universo dos quadrinhos quando o
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encenador utiliza-se de técnicas teatrais. Como Rajewski enfatiza, essa categoria faz surgir ou 

pode fazer surgir “tanto o caráter ‘como se’ das referências intermidiáticas quanto uma 

qualidade específica e capaz de formar a ilusão de outra mídia”. (RAJEWSKY, 2012a, p. 28).

Torna-se importante destacar que nas artes em geral, o olhar do receptor cria, recria, 

altera, dando sentido à obra a partir de sua percepção. Os quadrinhos sempre exigiram do 

receptor uma considerável capacidade de leitura visual e ao serem transpostos para o palco 

essa exigência é redobrada porque outros elementos midiáticos são acrescidos para coabitar o 

textual gerado, trazendo ressignificações a serem descortinadas. Nesta pesquisa entende-se 

que “O caráter híbrido e polissêmico da teatralidade reforça a existência de uma tendência de 

uma inter-relação entre fronteiras artísticas e estéticas que permitem que cada pessoa seja 

praticamente espectador único da mesma obra.” (FERNANDES, 2010, p. 17).

Destacamos, a partir do exposto, três efeitos gerados pelas relações intermidiáticas:

1) O receptor enquanto coautor e o aporte cognitivo proposto por esse mesmo 

receptor enquanto elemento indispensável para a efetivação das relações intermidiáticas.

O processo de leitura não elucida a totalidade do conteúdo proposto, mas a
interpretação do receptor é fundamental para a constituição do sentido, pois o ato da
leitura acontece quando o receptor atualiza dados do texto com seus próprios
princípios de seleção. A obra é o ser constituído do texto na consciência do leitor,
pois é no processo da leitura que se realiza a interação central entre a estrutura da 
obra e seu receptor. (ISER, 1996, p. 51).

2) A despolarização entre gêneros artísticos e a diminuição da distância entre alta 

cultura e cultura de massas, promovendo maior acessibilidade à arte pelos receptores. 

Umberto Eco no início da década de 70, no livro Apocalípticos e integrados (2015) marcou as 

discussões sobre a indústria cultural e a cultura de massa. Há o lado dos que veem a cultura de 

massa como a anticultura que se contrapõe à cultura num sentido elitista -  sendo, portanto,

um sinal de decadência; e de outro, os que veem nesse fenômeno da baixa cultura o

alargamento da área cultural com a circulação de uma arte e de uma cultura popular

consumida por todas as camadas sociais. Eco dividiu esse estudo em dois grupos: o

apocalíptico e o integrado. O primeiro consolava o leitor porque o elevava acima da 

banalidade média. Era um super-homem, segundo Eco, porque estava acima da massa e dela 

não fazia parte. O integrado, por sua vez, convidava o leitor à passividade ao aceitar o 

consumo acrítico dos produtos da cultura de massa. O mérito desses conceitos foi o de 

clarificar uma discussão corrente no campo da comunicação, identificando os argumentos que 

estavam na base de cada posição.
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Com o desenvolvimento das mídias eletrônicas e, posteriormente, das mídias digitais, 

e com as práticas intermediais decorrentes dessa realidade, essas distinções culturais 

diminuíram. Criou-se um novo ambiente cultural e interacional, interligado em redes globais 

de comunicação instantânea denominada por McLuhan como “aldeia global”.

Essa situação [a de uma sociedade oral onde a interdependência resulta da interação 
necessária às causas e aos efeitos na totalidade da estrutura] é típica de uma aldeia e, 
desde o advento dos meios eletrônicos de comunicação da aldeia global. T ambém é 
o mundo da publicidade e das relações públicas que é o mais consciente dessa nova 
e fundamental dimensão que é a interdependência global. (McLuhan, 1964, p. 38)

A grande diferença em relação a outras revoluções tecnológicas do passado é que, na 

atual, a matéria-prima é a informação moldada pelo meio tecnológico que é o computador e a 

internet, onde a tecnologia age sobre a informação, não apenas a informação age sobre a 

tecnologia.

3) A fusão, o encontro, entre diferentes públicos teatrais, em nosso caso, social e 

culturalmente distintos, que convivem no mesmo espaço arquitetônico.

Jean Duvignaud em Sociologia do comediante faz observações acerca do trabalho do 

ator enquanto articulador de consciências, as quais podemos estender à prática intermedial:

O comediante procura realizar uma fusão das consciências, uma participação de 
todos os indivíduos nas condutas imaginárias. Começa no momento em que um 
homem se especializa em reproduzir personagens que expressam ora um desvio 
fundamental em relação aos mitos antigos (teatro grego, Nô japonês), ora condutas 
afetivas novas que resultam do acréscimo do poder coletivo do homem e de suas 
maiores habilitações em plenitude. (DUVIGNAUD, 1972, p. 19).

As relações intemidiáticas realçam a noção de “poder coletivo do homem” ao 

aglutinar e também expandir distintas fronteiras midiáticas, estabelecendo alianças sensoriais 

entre receptores distintos.
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4 TRANSPOSIÇÃO DE MÍDIAS: EISNER NO PALCO BRASILEIRO

4.1 AVENIDA DROPSIE DE WILL EISNER PELA SUTIL COMPANHIA DE TEATRO

Uma peça que faz fronteira com o teatro-dança, com a mímica, com o clown; e 
projeções em telão que, além da vinheta, flertam com a linguagem de HQ. (Sergio

Salvia Coelho, Folha de São Paulo, 2005)

A seguir faremos a análise do processo de adaptação dos quadrinhos de Will Eisner 

para o palco, que foi realizada por Felipe Hirsch e a Sutil Companhia de Teatro em 2005. O 

roteiro do espetáculo, intitulado Avenida Dropsie (FIGURAS 12 e 13), com duração de duas 

horas e meia, foi elaborado pelo próprio encenador. O presente estudo também tem como um 

dos objetivos realizar o resgate dos diversos elementos que compuseram esse espetáculo, 

produzido há 15 anos, uma vez que como toda arte efêmera que se esvaece ao término de cada 

apresentação, existe o perigo das referências se perderem com o passar dos anos. O suporte 

textual para essa pesquisa são as graphic novels e os quadrinhos que foram criados por Eisner; 

o livro que a Sutil Companhia de Teatro publicou, The Big City Dropsie Avenue; o roteiro 

selecionado e elaborado pelo encenador; as entrevistas com o coprodutor, coautor e ator 

Guilherme Weber; o testemunho do ator Paulo Alves, autor dessa dissertação e integrante do 

elenco da montagem; o vídeo de 15 minutos3 (único remanescente); e os depoimentos do 

programa da peça. Muito apropriadamente, a capa do programa para a temporada de estreia 

em São Paulo traz a imagem da p. 320 de Caderno de tipos urbanos em New York, a vida na 

grande cidade (ver FIGURA 1), que expressa a essência da obra de Eisner -  a massa dos tipos 

urbanos que apesar de estarem colados uns aos outros são, ainda, seres solitários.

3 Disponível em: www.youtube.com/watch?v=turqcyfyRCk. Acesso em: 20/06/2020.

http://www.youtube.com/watch?v=turqcyfyRCk
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FIGURA 12: CAPA DO PROGRAMA/SÃO PAULO

FONTE: Acervo da Sutil Companhia de Teatro.

FIGURA 13: CAPA DO PROGRAMA TEMPORADA RIO DE JANEIRO

FONTE: Acervo da Sutil companhia de teatro.
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A Sutil Companhia de Teatro com a sua produção da peça teatral, Avenida Dropsie, 

articula os diversos elementos que compõem a cena como, por exemplo, iluminação, trilha 

sonora, cenografia, figurinos, projeções e escritura cênica objetivando concretizar o lado mais 

sombrio e menos colorido da obra de Eisner. O encenador buscou a faceta mais realista do 

texto fonte. Sabe-se que Eisner subverteu as narrativas quadrinísticas com as suas graphic 

novels e seus conteúdos ditos literários e de cunho social. O que, no entanto, Hirsch 

visualizava em Eisner era de fato o cotidiano preto e branco e a solidão dos habitantes da 

grande cidade. A solidão em seu aspecto mais direto e cru, com humor melancólico. Assim, 

coerente com suas escolhas artísticas, já  demostradas em montagens anteriores, Hirsch 

utilizou de uma iluminação que não revelava a cena tão abertamente. Conforme o encenador:

Apesar do humor, da ironia, é um Will Eisner mais dark, realista, preto-e-branco, ao 
contrário daquela visão mais romântica que a maioria das pessoas tem dele. Não é 
uma obra pessimista. Sua base é otimista, mas traz constantemente uma doença, um 
humor social, um questionamento. (HIRSCH, citado por SANTOS, 2005).

A iluminação, criada por Beto Bruel, trabalhou com refletores que se situavam nas 

laterais do palco, uma vez que a iluminação frontal, mais costumeira, estava impedida de ser 

realizada pela presença de uma tela transparente em todo o proscênio. Essa tela borraria a luz 

que fosse projetada diretamente sobre ela. A iluminação, propositadamente, não abria e nem 

clareava a cena. Com a presença do edifício cenográfico de três andares, concebido por 

Daniela Thomas, restou ao iluminador um espaço de somente três metros entre a tela e o 

edifício objetivando iluminar o espetáculo inteiro. Beto Bruel já recebeu dezoito prêmios 

Gralha Azul (Paraná), seis prêmios Poty Lazarotto (Paraná), três prêmios Shell (Rio de 

Janeiro e São Paulo) e seis indicações de melhor iluminador inclusive por Avenida Dropsie e 

ganhou em 2009, em Seul (capital da Coreia do Sul), a medalha de ouro no World Stage 

Design com a iluminação da peça Não Sobre o Amor, também de Felipe Hirsch. A iluminação 

lateral que foi implementada por Beto Bruel colocou em funcionamento um sistema que 

dispunha de pequenos refletores (bim-bins e dicroicas) que se situavam nas coxias e também 

nas janelas onde os personagens apareciam.

O realismo do edifício cênico (FIGURAS 14 e 15), situado no número 55 da Avenida 

Dropsie, recria as moradias nova-iorquinas típicas do Bronx (FIGURA 16) e impressiona pelo 

tamanho e pela quantidade de janelas. Essa grande estrutura transparente permitiu manter a 

ambiência proposta pelo autor em seus quadrinhos, onde os personagens que habitam a cena 

do dia a dia acabam se tornando muito parecidos uns com os outros na sua sobrevivência
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cotidiana -  muitos são os imigrantes empilhados em seus cortiços, o retrato do espírito nova- 

iorquino. A dimensão do cenário contrasta com a pequenez e o isolamento de quem ali 

habitava e salienta a recorrência dos edifícios na paisagem urbana da obra de Eisner. Os 120 

personagens selecionados por Hirsch para integrarem o fluxo de ocorrências que caracterizam 

a vida urbana, desfilam na rua em frente e dentro do edifício, e nas escadarias também. A 

Avenida Dropsie era uma espécie de microvila onde “seus inquilinos, originários de todas as 

partes, surgiam e partiam a todo o momento. Muitos deles permaneciam lá por toda uma vida. 

Aprisionados pela pobreza ou outros fatores” (EISNER, 2019, p.17). Eisner, como muitos 

outros moradores, que sobreviveram em Nova York, como imigrantes, guardam uma carga de 

lembranças que ficaram trancadas em suas memórias. Assim, cada tijolo dos edifícios retinha 

em suas paredes os grandes dramas que se desenrolavam na vida de cada dia. Esse forte apelo 

emocional foi realçado pela trilha sonora, concebida pelo encenador, composta com jazz e 

blues de raiz e também pelo cancioneiro judaico do começo do século XX. Silvia Fernandes 

dimensiona o aparato da encenação, onde as diversas partes dialogam com equilíbrio:

A cenógrafa ocupa a altura e a largura da cena com um imenso prédio de 
apartamentos, em que as janelas funcionam como pequenos palcos dentro do palco, 
servindo de enquadramento para os personagens solitários, da mesma forma que a 
cabine telefônica, as escadas e a calçada da avenida. Editadas pela luz e pela 
antológica trilha de canções folk e ídiche, as tomadas do cotidiano dos moradores 
são distanciadas no tempo por uma tela de filó, que permite a projeção dos 
quadrinhos de Eisner em vídeo, compondo uma narrativa claramente 
cinematográfica. (FERNANDES, 2005, p. 10).

FIGURA 14: CENÁRIO DE DANIELA THOMAS PARA A ENCENAÇÃO DE AVENIDA DROPSIE

FONTE: Acervo da Sutil Companhia de Teatro.
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FIGURA 15: CENÁRIO CRIADO POR DANIELA THOMAS PARA AVENIDA DROPSIE  (VISÃO
INTERNA)

«

FONTE: Acervo da Sutil Companhia de Teatro.
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FIGURA 16: UM CORTIÇO NO BRONX, N° 55 DA AVENIDA DROPSIE

UM CORTIÇO 
NO BRONX

No nüroero55 da Avenida Dropsie, Bionx, 
Nova Iorque - r)ão muito longe da estação 
elevada - encor)trava-se o CORTICO.

Assim como os outros, ele foi construído 
por volta de 1920, quando os prédios de 
apartamentos ja’ decadentes na paixa  
Manhattan não podiam mais acomodar o 
fluxo de imigrantes que aportou em Nova 
Iorque apdsa Primeira Guerra Mundial.

9

FONTE: EISNER (1988, p. 9).
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Os figurinos de Veronica Julian passaram por um processo de envelhecimento e 

escurecimento para trazer a aparência de sujeira, desgaste e decadência dos personagens, 

tendo sido chamada uma “envelhecista” (Foquinha Cris), que é uma pessoa especializada 

nessa técnica. Um instrumento chamado de selador permitia esse processo ao soltar jatos de 

tinta escura sobre os figurinos. Só não foi possível para o elenco utilizar maquiagem uma vez 

que cada ator representava em torno de 20 tipos. Eram apenas 8 atores que se transformavam 

em uma multidão de personagens. É curioso observar que a representação de tantos 

personagens resultou em uma intensa rotina de troca de figurinos nos bastidores, havendo 

necessidade de ter uma equipe de contrarregras que auxiliavam com os figurinos para que o 

elenco pudesse estar em cena no devido tempo.

A performance dos atores, curiosamente, não passou pelo crivo de um preparador 

corporal. No entanto, vários comentários foram feitos a respeito da expressividade do elenco 

quanto à tradução corporal dos personagens dos quadrinhos adaptados. Por esse motivo, a 

categoria de “referência intermidiática” de Irina Rajewsky (2012a) se aplica perfeitamente a 

essa encenação uma vez que durante todo o espetáculo os espectadores tinham a impressão de 

estarem vendo os quadrinhos de Eisner se movimentando no palco -  a encenação foi realizada 

“como se” fossem os quadrinhos. Toma-se importante mencionar que esse recurso não 

impediu que houvesse um aprofundamento das intervenções cênicas. Talvez seja importante 

apontar que as cenas de Eisner concretizadas pela encenação foram todas recriadas a partir 

das improvisações praticadas pelo elenco, o que certamente contribuiu para a absorção e 

percepção da consciência corporal necessária.

Os vídeos que eram projetados sobre a tela transparente que se estendia no proscênio, 

às vezes reproduziam os pensamentos dos personagens, em outras ocasiões eram indicações 

de mudanças de cenas com desenhos originais de Eisner. Todos esses elementos alimentavam 

o “chiaroscuro” da montagem (FIGURA 17). Torna-se importante acrescentar que os próprios 

balões de pensamento dos quadrinhos, escritos com a letra de Eisner, eram projetados na tela 

-  uma ótima evidência de uma transposição rara de uma mídia para a outra quando, como 

nesse caso específico, um recurso midiático encontra um nicho correspondente em outra 

mídia. Todos esses recursos, mais uma vez, corroboram com as teorias desenvolvidas tanto 

por Rajewsky quanto por Clüver, conforme já destacamos anteriormente. A encenação de 

Avenida Dropsie materializa os quadrinhos de Eisner no palco e também recria as cenas 

inspiradas pelo universo das ruas e dos cortiços que foram reproduzidos pelo grande mestre 

dos quadrinhos
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FIGURA 17: EXEMPLO DO CHIAROESCURO (ATRIZ: ERICA MIGON)

FONTE: The big city: Dropsie Avenue (2008, n.p.).

Outra observação pertinente é a escolha do espaço em que o espetáculo estreou -  

Teatro Popular do SESI, na capital de São Paulo. Situado na Avenida Paulista, um dos polos 

financeiros paulistanos e um dos locais de maior confluência humana da cidade, perto de 

estações de metrô. A Sutil Companhia de Teatro, em seus vinte anos de trajetória, sempre teve 

um público heterogêneo. Sabe-se que muitos espectadores que diziam não gostar muito de 

teatro, acompanhavam o trabalho da Sutil, principalmente, a partir do sucesso de A vida é 

cheia de som e fúria (2000). Na realidade, com muitos jovens presentes em suas encenações,
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o público da Sutil sempre foi bastante caracterizado por um perfil pop. Com o lançamento de 

Avenida Dropsie, os inúmeros fãs de Eisner também se interessaram pela montagem de 

Hirsch. Todos esses aspectos aliados ao local de realização, o Teatro do SESI, com temporada 

de quarta a domingo e ingressos gratuitos, favoreceu o comparecimento de um grande número 

de espectadores. Eisner, o grande comunicador de massas, encontrou pelo filtro da Sutil 

Companhia um nicho ideal.

Especialmente significativo e contundente foi o fato da montagem ter sido 
concebida para o Teatro Popular do Sesi de São Paulo, cuja política de formação de 
plateia se dá através de espetáculos com ingressos gratuitos. O fato de termos sido 
convidados pelo Sesi influenciou sobremaneira a escolha do tema. Com Eisner 
teríamos a comunicação popular e política ao mesmo tempo, honrando a vocação 
primeira do mestre. (WEBER, Entrevista em 30/07/2019 -  APÊNDICE 1).

Como resultado, Avenida Dropsie cumpriu uma temporada de seis meses no Teatro 

Popular do SESI (fevereiro a julho de 2005) com sessões lotadas, e outra temporada de um 

mês no Teatro Alfa (maio de 2006), ambos na capital de São Paulo. Com grande presença de 

público a encenação abriu o Festival RioCena Contemporânea em outubro de 2005 no teatro 

Carlos Gomes e em agosto de 2006 cumpriu temporada no teatro Nelson Rodrigues, ambos 

no Rio de Janeiro. Em Curitiba, foram realizadas duas apresentações no Teatro Guaíra 

(grande auditório), com lotação esgotada nos dias 4 e 5 de novembro de 2006, pelo Circuito 

Cultural do Banco do Brasil.

4.2 ANÁLISE DO ESPETÁCULO

A planilha comparativa que está disposta a seguir (QUADRO 1) possibilita visualizar 

de uma maneira didática o roteiro da encenação de Avenida Dropsie, onde procuramos

estabelecer um diálogo entre o texto fonte e o material adaptado4. Essa planilha demonstra a

ordem exata das cenas adaptadas a partir das graphic novels e das vinhetas criadas por Will 

Eisner. Existem também algumas inserções que foram criadas pelo encenador. 

Posteriormente, faremos a análise de algumas dessas cenas.

4 Objetivando facilitar a leitura, decidimos colocar entre parênteses daqui para frente apenas as letras NY , 
seguidas do número da(s) página(s) ao fazermos referência à graphic novel, Nova York, a vida na grande 
cidade.
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QUADRO 1 -  PLANILHA COMPARATIVA: AVENIDA DROPSIE

AVENIDA DROPSIE DE W ILL EISNER PELA SUTIL COMPANHIA DE TEATRO (2005). 

DIREÇÃO: FELIPE HISRCH.

A partir dos originais de W ILL EISNER:

1) Nova York, a grande cidade (1986);

2) Will Eisner Reader (1991);

3) Um contrato com Deus (1995);

4) Pequenos milagres (2006);

5) A força da vida (2007);

6) Caderno de tipos urbanos (situado dentro de Nova York, a vida na grande cidade, 2007);

7) Nova York: a vida na grande cidade (2009).

TEXTO FONTE (W ILL EISNER)

NOVA YORK, A  V IDA NA GRANDE 
CIDADE.

O TESOURO DA AVENIDA "C"

1 )"0  anel" (p. 23).
2 )"0  dinheiro" (p. 24).
3)"A arma" (p. 25).
4)"A  chave" (p. 28).
5) "O tesouro" (p. 29-30).

7) "Música de rua" (p. 74).

8) "Canção de amor fortíssim o" 
(p. 72).

UM CONTRATO COM DEUS 
(COOKALEIN)
9) "A moça e o saxofonista" 
(p. 158-160).

AVENIDA DROPSIE
10) O título do espetáculo, 
Avenida Dropsie, foi tirado da 
capa do texto fonte homônimo de 
Eisner.

ROTEIRO DO ESPETÁCULO

(A partir do roteiro cedido por 
Beto Bruel e do livro The Big City: 
Dropsie Avenue)

1) "O anel" (p. 9).
2) "O dinheiro"(p. 10).
3) "A arma" (p. 11).
4) "A chave" (p. 12).
5) "O tesouro" (p. 13-14).
6) A grande cidade. Cena criada 
para o espetáculo. Projeção de 
edifícios e cortiços de Eisner com 
a voz em off de Gianfrancesco 
Guarnieri.

7) "Música de rua" (p. 15-16).

8) "Canção de amor fortíssimo" 
(p. 17-18).

9) "A moça e o saxofonista"
(p. 20).

10) Projeção do título do 
espetáculo com a imagem de um 
edifício e orquestra gravada de 
fundo.

COMENTÁRIOS

- A sequência inicial do 
espetáculo (cinco primeiras 
cenas) está incluída no texto 
fonte, intitulado "O tesouro da 
avenida C".
- O ator e autor brasileiro G. 
Guarnieri gravou o off de 
abertura (p. 19 em NY) do 
espetáculo. Transposição literal 
do texto fonte.

- Transposição literal do texto 
fonte, entretanto, como as cenas 
são simultâneas, existe uma 
condensação do texto 
quadrinístico.

- Transposição literal do texto 
fonte.

- Esse título serve somente como 
indicador, já que essa história 
está inserida em "Cookalein" em 
meio às outras situações 
colocadas por Eisner.

- Inserção cênica: A capa do 
original Avenida Dropsie de Eisner 
traz também detalhes de 
personagens urbanos em suas 
janelas, que veio a inspirar a Cena 
16 do espetáculo.
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A  FORÇA DA VIDA.

11) "Janelas: Shabbasgoy" (p. 43
55).

11) "Shabbasgoy" (p. 27-28). Um 
exemplo de uma história que foi 
contada no texto fonte em doze 
páginas e que foram condensadas 
em duas sequencias.

- Outro off de Guarnieri é 
acrescido à cena. Adaptado da p. 
43 da história homônima. No 
texto fonte temos toda a 
trajetória de Elton sendo 
subjugado pelas forças do 
desemprego e da pobreza até o 
momento quando pensa em se 
suicidar, ao tentar se jogar pela 
janela de seu apartam ento.

UM CONTRATO COM DEUS
12) " 0  cantor de rua"
(p. 77-104).

NOVA YORK, A  V IDA NA GRANDE

12) "0  cantor de rua" 
( p. 30-32).

- Nesta cena o cantor de rua 
recebe muitas moedas dos 
moradores do cortiço. O off com 
o Guarnieri foi trazido da p. 77 da 
história homônima.

CIDADE

DEGRAUS
13) "Testem unhas"; "Hora da 
janta, "Lar" (p. 34-39).

13) "Testem unhas": "Hora do 
janta", "Lar" (p. 42-48).

- Toda essa sequência é muda 
com exceção da cena "Hora da 
janta" (p. 36-37 em NY). Foi 
transposto tal qual foi concebido 
por Eisner incluindo a 
movimentação física e o cenário.

14) "Adoradores" Cena criada 
para o espetáculo. Grupo de 
judeus ortodoxos em cena muda. 
A luz apaga e acende. Aparece um 
grupo de punks.

- Inserção cênica. Não consta no 
original de Eisner, porém remete 
diretam ente ao espírito do autor.

1 5 )"Pequeno sermão"
(p. 120-122).

1 5 )"Pequeno sermão" 
(p. 76-78).

A sequência completa foi 
mantida.

16)"Códigos" Cena criada para o 
espetáculo.

Inserção cênica. Cena criada a 
partir da improvisação dos atores 
remetendo ao espírito do autor, 
uma vez que são tipos urbanos 
recorrentes e também imigrantes 
que foram muito retratados por 
Eisner.

17) "M etrôs" (p. 45-53). 17)"M etrô" (p. 93-99), contém 
quatro diferentes partes: Parte 
um: "B lecaute"; Parte dois: "5:16 
p .m ."; Parte três: "Um caso de 
amor na linha BMT local"; Parte 
quatro: "Passageiro Noturno".

- Inserções e transposição do 
texto fonte.

18) "Vernissage" (p. 289). 18) "Vernissage". Esta cena foi 
adicionada posteriormente à 
feitura do roteiro.

- A cena no original de Eisner 
utiliza o detalhamento para 
m ostrar um grupo de pessoas
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20) "Quadro de avisos" (p. 133
134).

21) A chuva é recorrente nos 
quadrinhos de Eisner.

CADERNO DE TIPOS URBANOS
(inserido em NY) 22) "Rua vazia" 
(p. 317).

UM CONTRATO COM DEUS.
24) "O zelador" (p. 107-133).

CADERNO DE TIPOS URBANOS.
(inserido em NY).

19) Inserção cênica: A cena em 
que um casal dança ao som de My 
Blue Heaven por Gene Austin de 
1027.

20) "Quadro de avisos", p. 100, 
101.

21) "A chuva" Esta cena foi criada 
por Hirsch mas inspirada em 
Eisner.

22) "Rua vazia" Cena trazida do 
texto fonte. Inserida 
posteriormente à feitura do 
roteiro do espetáculo.

23) "Ressaca" Após a chuva e o 
vazio da rua, os moradores 
aparecem em suas janelas. Um 
vomita e passa mal, outro sorri, 
outro fuma dois cigarros, etc.

24) "O zelador" (p. 49-75).

25) "Paredes: A festa" Vários 
moradores do edifício 
inicialmente dançam em suas 
janelas para, a seguir, juntarem -se 
em uma só janela onde ocorre 
uma festa.

26) "Paredes: Banho de sol" Após 
a tempestade um banho de sol 
representa um momento de 
tranquilidade

27) "Pessoas da cidade" (p. 153) 
Off do Guarnieri (p. 238 em NY),

apertadas em uma pequena 
galeria de artes. A cena no palco 
utilizava somente um feixe de luz 
para m ostrar a falta de espaço.

- Esta cena foi criada a partir de 
improvisos na sala de ensaio.

- Uma mulher apanha do marido 
ao receber uma ligação de 
alguém que não conhece. No 
texto fonte ela sai para comprar 
mais cerveja para o marido. A 
chuva muito forte inspirou o 
encenador para a cena seguinte: 
"A Chuva".

- Inserção cênica: Por dez minutos 
cai uma forte chuva sobre o 
elenco, que desfila variados tipos 
urbanos do dia a dia.

- Após a tempestade o cenário 
está vazio e molhado pela chuva.

- Essa cena também foi criada 
pelas improvisações dos atores.

- Off com Guarnieri abre a cena 
com transposição do texto fonte 
nas p. 107, 108, 109.

- Inserção: Cena criada para o 
espetáculo tendo como 
referência o edifício e suas janelas 
que foi tão recorrente nos 
quadrinhos de Eisner.

- Inserção: Cena criada para o 
espetáculo mostra um recorte 
bastante comum da vida 
am ericana: um banho de sol em 
frente ao prédio com cada 
moradora sentada em sua 
cadeira.

- Essa sequência é um exemplo de 
uma completa transposição dos
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27) "Astúcia das ruas" (p. 309).

28) "Relações espaciais" 
(p. 293).

29) "Oportunidade/Pegando táxi" 
(p. 313).

30) "Espaço superior" (p. 291-292) 
e "Envolvim ento no espaço" (p. 
294).

W ILL EISNER READER.
31) "Ligação interurbana" 

(p. 73).

32) "Ligação Obscena" (p. 74).

A  FORÇA DA VIDA.
34) "A força da vida" (p 07-28).

NOVA YORK, A  V IDA NA GRANDE 
CIDADE.
35) "O edifício" (p. 159-236).

novamente como alter ego de 
Eisner, falando sobre o 
comportamento evasivo dos 
habitantes da grande cidade.

28) "Relações espaciais" (p. 154). 
Dois homens conversam sem 
fazer contato visual.

29) "Oportunidade/Pegando táxi" 
(p. 156).

30) "Espaço superior" (p. 155) e 
"Envolvimento no espaço" ( p. 
159).

31) "Ligação interurbana" (p. 180) 
Novamente o off de Guarnieri (p. 
73 do texto fonte) apresenta o 
casal que prometeu um ao outro 
fazer contato após a morte.

32) Outra mulher madura e do lar 
atende o telefone e ouve 
obscenidades. Mas, no final, fica 
feliz e lisonjeada com o que ouve.

33) "Precisa-se". Homens e 
mulheres passam frio na fila por 
um emprego.

34) "A barata/ O sentido da vida". 
Não consta do roteiro sendo 
inserida posteriormente. O Off 
com Guarnieri está na p. 12.

35) "O edifício". Com o off de 
Guarnieri (p. 161 do texto fonte) 
verbalizando que um edifício 
guarda os dramas e as memórias 
dos moradores que ali estão ou já 
foram.

desenhos e das falas do texto 
fonte de Eisner para o palco.

- Eisner mostra que o espaço 
urbano e público afeta a 
aproximação entre as pessoas.

- Nesta cena muda, dois homens 
discutem sobre quem tem direito 
ao táxi.

- Um grupo de pessoas olha para 
cima e não se importa com 
alguém que passa mal ao lado 
deles. O conteúdo é idêntico ao 
original concebido por Eisner.

- No texto fonte, a viúva espera 
em sua sala a ligação do marido 
falecido. Na encenação a viúva 
está ao lado de uma cabine 
telefônica. Os diálogos são os 
mesmos.

- Transposição do texto fonte.

- Inserção: Cena silenciosa 
somente com trilha sonora 
melancólica (blues).

- Compactação da sequência de A 
força da vida: 28 páginas foram 
condensadas em apenas uma 
cena. Permaneceram o homem e 
a barata, com quem ele conversa 
sobre o sentido da vida.

- O grande recurso cênico foi 
tornar a estrutura do cenário 
transparente, revelando os vários 
personagens que apareceram 
durante a encenação como em 
um looping, repetindo as ações 
que foram representadas no 
decorrer da peça teatral.

- Somente a última fala é
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36) "O anel" (p. 23).

PEQUENOS M ILAGRES.
37) "Mágica de rua" (p. 17) (o 
texto fonte não vem numerado).

36) "O anel" (p. 9).

37) "Pequenos milagres/Mágica 
de Rua" (p. 267).

38) A assinatura de Will Eisner é 
projetada na tela que cobre o 
proscênio, enquanto o elenco 
agradece. Mildred Bailey canta 
"And the angels sing".

FiM

repetida, quando o homem 
abandonado pela prostituta, 
repete que irá esperar por ela.

- Off de Guarnieri (Prefácio, 4° 
parágrafo do texto fonte) 
anunciando o final da peça com 
essa pequena e reveladora 
história.

FONTE: O autor (2019).

A partir de uma análise comparativa estrutural dos textos fonte (Eisner), do roteiro, 

do vídeo de quinze minutos do espetáculo Avenida Dropsie, do livro organizado pela própria 

companhia teatral, The Big City: Dropsie Avenue (escrito em inglês e sem paginação) e da 

planilha acima, faremos um estudo detalhado do espetáculo objetivando obter dados 

suficientes para propormos uma discussão sobre o formato de transposição intermidiática que 

foi realizado pela Sutil Companhia de Teatro. Parece-nos, de antemão, que se trata de uma 

transposição midiática muito peculiar e, por isso, bastante complexa. Provavelmente não é o 

caso de termos em mãos apenas duas obras que seriam nominadas de texto fonte e de texto 

alvo, como ocorre na grande maioria dos casos. Já sabemos que existe uma presença maciça 

de “referências intermidiáticas”, conforme as categorizações de Rajewsky (2012a) e que já 

foram tratadas nos parágrafos introdutórios para essa análise.

A montagem teatral de Avenida Dropsie apresenta um caráter episódico que reflete o 

formato dos quadrinhos de Eisner que são na sua maioria também episódicos. Neil Gaiman 

(2009) na Introdução que escreveu para a graphic novel, Nova York: a vida na grande cidade 

menciona que essa obra “é uma série de vinhetas, algumas delas mudas, outras não: algumas 

são histórias e outras apenas momentos.” (GAIMAN, 2009, p. 9). Entretanto, todas essas 

narrativas estão arranjadas dentro de uma unidade maior. Se olharmos, por exemplo, o 

sumário de Nova York, a vida na grande cidade5, percebemos que existe uma subdivisão em

5 Chamamos a atenção para a diferença entre duas obras que têm títulos parecidos: Nova York: a grande cidade, 
publicada e editada separadamente em 1986, contendo várias vinhetas e Nova York, a vida na grande cidade, 
publicada em 2009 como uma compilação onde foram incluídas várias graphic novels, dentre elas, Nova York: 
a grande cidade.
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quatro títulos. O primeiro deles, “Nova York: a grande cidade” é subdividido internamente em 

outros subtítulos: “Tesouro da Avenida C”; “Degraus”; “Metrôs” e, assim por diante. Para 

entender o caráter episódico da obra de Eisner, vamos exemplificar com o subtítulo 

“Degraus” que inclui, por sua vez, diversas vinhetas que se passam nos degraus do edifício. 

Percebe-se, portanto, que o próprio quadrinista já “amarrou” as histórias dentro de uma 

unidade temática. Essa explicação introdutória esclarece a opção do encenador seguir um 

caráter episódico na sua montagem, entretanto, como Eisner, ele também alcança uma 

unidade cenográfica. Alertamos que essa unidade não é atingida por um espelhamento 

completo em Eisner, primeiro, porque não defendemos critérios de fidelidade e, em segundo 

lugar, porque a sua encenação é o resultado da inserção de várias graphic novels e vinhetas de 

Eisner, conforme está especificado na planilha. Walter Benjamin, dentro do universo das 

adaptações, menciona que “contar histórias é sempre a arte de repetir histórias” (BENJAMIN, 

citado em Hutcheon, 2011, p. 22), ou seja, uma arte deriva de outra arte. Por esse viés, 

Hutcheon complementa enfatizando o fato de que a adaptação envolve uma repetição mas 

com variação, ou seja, “as adaptações nunca são simplesmente reproduções destituídas da 

aura benjaminiana; pelo contrário, elas carregam essa aura consigo” (HUTCHEON, 2011, p. 

25), mas têm a prerrogativa para repetirem, extrapolarem, simplificarem, ampliarem os 

conteúdos adaptados, como a própria teórica defende.

As cinco primeiras cenas do espetáculo, “O anel”; “O dinheiro”; “A arma”; “A 

chave”; “O tesouro”, estão inseridas na graphic novel, Nova York, a grande cidade, que traz 

como um dos subtítulos “O tesouro da Avenida C” (FIGURA 18), conforme pode ser 

observado na planilha apresentada: Se as cenas forem colocadas lado a lado, percebemos que 

essa sequência repete-se tanto no texto fonte como no roteiro do espetáculo. Inclusive, Hirsch 

mantém exatamente os mesmos títulos no roteiro. Esse é um exemplo eficaz de uma 

transposição intermidiática, entretanto, apesar de ser bastante “fiel” em relação ao texto fonte, 

sabe-se que essas narrativas estão sendo atualizadas não apenas por causa das mídias que são 

diferentes mas também pela nova perspectiva que sempre é lançada por um encenador, atores 

e equipe técnica. A sexta cena, intitulada na encenação, “A grande cidade”, é uma inserção 

criada para o espetáculo. Constitui-se em uma projeção dos edifícios e cortiços que foram 

desenhados pelo autor dos quadrinhos. Em “off’ a voz do reconhecido ator brasileiro 

Gianfrancesco Guarnieri, em seu último trabalho, fazia o alter ego de Eisner. O “off’ era uma 

gravação de falas e pensamentos de Eisner sobre a grande cidade. O texto original que foi 

parcialmente convertido no “off’, está escrito na Introdução (p. 19), da graphic novel, Nova
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York, a grande cidade. Eisner se expressa em palavras e depois em desenhos sobre a sua 

experiência como um imigrante judeu em Nova York:

Vistas de longe, as grandes cidades são um acúmulo de grandes edifícios, grandes 
populações e grandes áreas. Para mim, isso não é “real”. O real é a cidade tal como 
ela é vista por seus habitantes. O verdadeiro retrato está nas frestas do chão e em 
torno dos menores pedações da arquitetura, onde se faz a vida do dia-a-dia. O retrato 
é uma coisa muito pessoal e, portanto, este esforço reflete minha própria 
perspectiva. Tendo crescido em Nova York, a sua arquitetura interna e os seus 
objetos de rua são inevitavelmente contemplados. Mas também conheço muitas 
outras grandes cidades, e aquilo que mostro pretende ser comum a todas elas. 
(EISNER, 2009, p. 19).

FIGURA 18: O TESOURO DA AVENIDA “C”

FONTE: EISNER (2009, p. 31).



A sétima cena do espetáculo, “Música de rua” (p. 15-16 do roteiro) inicia-se com a 

projeção do título sobre a tela “Música de rua” (FIGURA 19). Felipe Hirsch apresenta na 

encenação uma série de cenas simultâneas, como em Eisner (p. 69-73 em NY), onde os sons 

da cidade ganham destaque: dois músicos de rua tocam seus instrumentos musicais com a lata 

de moedas ao lado; dois senhores conversam e riem alto; um homem com uma britadeira está 

trabalhando; uma mulher na janela do edifício com uma batedeira grita com o homem da 

britadeira; apitos de policiais também podem ser ouvidos; uma menina cruza a cena com 

fones de ouvido; uma sirene toca distante; as buzinas dos carros também se sobressaem. Não 

podemos deixar de me fazer menção à forte crítica social embutida nessas cenas. O título dos 

quadrinhos também está carregado de ironia: “Música de rua”. Conforme as palavras de 

Eisner: “Tão concretos quanto a sua arquitetura são os sons da cidade. Uma sinfonia infinita, 

tão peculiar a ela quanto os seus cheiros”. (EISNER, 2009, p. 60).

FIGURA 19: MÚSICO DE RUA (ATOR: GUILHERME WEBER)

71

FONTE: The big city: Dropsie Avenue (2008, n.p.).
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Dando continuidade ao quadro anterior, na Cena 8, intitulada Canção de amor 

fortíssimo (p. 17-18 do roteiro), um casal recém conhecido e prestes a se apaixonar, tenta 

conversar um com o outro mas estão quase berrando para poderem se ouvir. Os ruídos 

urbanos atrapalham o encontro amoroso. No desenho de Eisner (p. 71 em NY) é possível 

entender toda a situação em relação aos ruídos apontados por causa do uso da onomatopeia 

pelo autor e das palavras que estão escritas em caixa alta, indicando que o casal está falando 

muito alto. Na cena teatral, entretanto, houve o cuidado de privilegiar os diálogos mais do que 

os ruídos, caso contrário, a plateia não ouviria o conteúdo adaptado. Por esse motivo, o 

encenador manteve os ruídos urbanos em um volume mais baixo para possibilitar o 

entendimento dos diálogos falados.

A Cena 9 foi trazida da graphic novel Um contrato com Deus, do episódio 

“Cookalein”, que é uma palavra que mistura inglês e iídiche e significa “cozinhar por conta 

própria”. Essa obra engloba quatro episódios: Um contrato com Deus, O cantor de rua, O 

zelador e Cookalein. Somente a primeira história e que dá título à obra não entrou na 

adaptação de Hirsch. A ação da cena transcorre em um hotel de verão onde os imigrantes e os 

mais necessitados buscam um emprego temporário e convivem com pessoas de uma classe 

mais alta. Em um pequeno recorte dessa história, um saxofonista que está contratado pelo 

hotel tenta uma aproximação com uma moça que objetiva conquistar um parceiro mais bem 

posicionado socialmente. Por esse motivo, ela dispensa o músico (p. 158-160 em 

“Cookalein”). Na comparação com o texto fonte (p. 20 do roteiro) a partir da dinâmica da 

cena transposta, Hirsch não incluiu no palco alguns dos detalhes que aparecem nos 

quadrinhos, como a varanda onde o casal conversa e a paisagem detalhada (FIGURA 20). Na 

cena teatral permaneceu apenas o casal, recortado pela iluminação. Entretanto, a cena 

adaptada, mesmo sem reproduzir o texto fonte em detalhes, não impede que o resultado no 

palco alcance o mesmo impacto quando a moça dispensa o músico porque não vê nele a 

possibilidade de concretizar o seu sonho de ascender socialmente. Percebemos que o 

encenador extraiu a essência da cena dos quadrinhos sem perder o cerne retratado por Eisner.

A décima cena é outro exemplo de uma inserção cênica. É uma cena criada para o 

espetáculo que se utiliza de elementos presentes na capa da graphic novel Avenida Dropsie 

(FIGURA 21). A fonte do título da graphic novel foi exatamente reproduzida na projeção do 

título da encenação. Essa foi uma abertura tardia do espetáculo, ocorrendo juntamente com a 

projeção do prédio (FIGURA 22) com uma orquestra gravada ao fundo. Essa mesma capa 

inspirou outra cena dessa montagem, que será comentada mais adiante, onde vizinhos 

discutem através de suas janelas.
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FIGURA 20: GOLDIE DISPENSA O SAXOFONISTA

FONTE: EISNER (19SS, p. 160).

FIGURA 21: CAPA DA GRAPHIC NOVEL AVENIDA DROPSIE

FONTE: EISNER (2004, imagem de capa).
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FIGURA 22: EDIFÍCIO PROJETADO NA ABERTURA JUNTO COM O TÍTULO ACIMA

FONTE: EISNER (2009, p. 103).

A força da vida, outra graphic novel de Eisner, é o título geral do volume que traz 

doze histórias. A quarta história, intitulada “Shabbasgoy” (p. 43-55) motivou a criação da 

Cena 11 (p. 27-28 do roteiro). As escolhas de Hirsch voltam-se, mais uma vez, para a essência 

do texto fonte, quando busca salientar o realismo em Eisner. “Shabbasgoy” que em iídiche 

significa “gentio de sabá”, é um não-judeu que, durante o sabá, realiza tarefas proibidas para 

os judeus nesse dia como, por exemplo, acender o fogão. No texto fonte temos uma história 

sobre um homem chamado Elton Shaftsbury que vai à falência com a quebra da bolsa de 

valores de Nova Iorque em 1929 e é obrigado a se mudar da Avenida Dropsie para uma 

moradia mais popular no Bronx. A trajetória do personagem é descrita em detalhes, desde a 

chegada da família em 1850 quando funda uma próspera fábrica de produtos de madeira até a 

derrocada de seu descendente Elton. Como tantas pessoas, Elton não foi talhado para o 

trabalho já que nasceu rico e nunca precisou se empenhar. Com a perda dos bens materiais, 

ele pensa em se matar. Eisner mostra a piora da situação econômica entre 1929 e 1933.

Entretanto, tudo muda quando uma família judia precisa que alguém não judeu para 

acender as luzes e o fogão durante o Sabbath. A família judia é sua vizinha no cortiço e 

oferece para o Elton meio dólar cada vez que ele fizesse os favores domésticos requisitados. 

Elton desiste do suicídio e acaba se tornando um modesto mensageiro em uma corretora da 

bolsa de valores. A escolha do encenador ao adaptar a cena foi fazer uma compactação
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extrema, eliminando praticamente todo o enredo que foi relatado anteriormente. A plateia no 

teatro assistiu somente o momento em que Elton falido está prestes a se jogar pela janela. 

Uma menina judia vizinha aparece em outra janela e oferece uma moeda em troca de seus 

serviços. Na abertura da cena adaptada outro off de Guarnieri é trazido da p. 43 do texto fonte 

que comenta sobre a situação de Elton que já está iluminado por um feixe de luz, pronto para 

se matar. Esse recorte estabelecido pela encenação é o suficiente para mostrar como é possível 

uma pessoa chegar ao seu limite.

O cantor de rua (p. 77) é a segunda história de Um contrato com Deus e traz 

novamente um personagem masculino vivendo o pior período da grande recessão americana, 

a década de 1930. Eddie canta pelos cortiços para ganhar alguns centavos. Ele é casado, tem 

um bebê, mas gasta em bebidas o pouco que ganha. Toda a ação mostrada por Eisner traça o 

movimento do personagem pelos becos e sua rotina familiar e infeliz. Ele se ilude com o 

bilhete jogado por uma moradora que foi cantora e promete novos tempos para Eddie. O 

sonho não se concretiza, ele continua a vagar pelos cortiços e a cantar por algumas moedas 

que eram jogadas pelos moradores (FIGURA 23). Destaca-se ao final toda a solidão dos 

personagens envolvidos.

FIGURA 23: O CANTOR DE RUA

FONTE: EISNER (1988, p. 78).
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Eisner menciona que quando era menino, o cantor de rua trazia “um pouco do 

glamour teatral ao tristonho beco. O mistério sobre sua identidade me acompanhou ao longo 

dos anos. Finalmente, com este livro sobre a vida dos cortiços, tive a chance de imortalizar 

sua história”. (EISNER, 2019, p. 9). Essa é a Cena 12 do espetáculo (p. 30-32 do roteiro). A 

adaptação de Hisrch subtraiu toda a narrativa do quadrinista e situou a cena teatral somente 

em torno do cantor em frente ao prédio cenográfico. No texto fonte esse personagem sem 

nome recebia uma ou outra moeda mas na cena teatral adaptada ele ganhava muitas moedas 

dos moradores. Um dia um peixe é atirado nele por alguém mal humorado. Se nos referirmos 

à adaptação realizada por Hirsch, percebemos que no processo de apropriação, uma outra 

história vai sendo filtrada pela proposta, sensibilidade e interesse do adaptador. Como 

Hutcheon menciona, “os adaptadores são primeiramente intérpretes, depois criadores.” 

(HUTCHEON, 2011, p. 43). Nessa sequência o texto introdutório escrito por Eisner (p. 77) 

foi transposto integralmente no “off” com que Guarnieri abria a cena.

A Cena 13 transpõe a sequência inteira de vinhetas, criadas por Eisner, e que estão 

incluídas dentro do título “Degraus”: “Testemunhas”; “Hora da janta” e “Lar” ( p. 34-39 em 

NY). Inclusive o cenário por onde circulam os personagens estão integralmente reproduzidos 

(p. 42-48 do roteiro). Eisner comenta que “Os degraus do cortiço são as arquibancadas num 

estádio, uma ponte levadiça, uma propriedade comum, um pequeno palco também. Assentos 

seguros na arena da cidade, de onde podemos assistir ao desfile da vida.” (EISNER, 2009, p. 

33). A crítica de Eisner em relação à falta de solidariedade dos moradores sentados na escada 

do cortiço onde moram enquanto presenciam um assaltante roubando uma senhora, se 

contrapõe à afetividade do soldado que regressa ao lar e termina se aproximando de uma 

jovem que está sentada nos degraus na entrada do edifício. A escadaria dos quadrinhos já 

estava na cenografia teatral e as raras falas dos personagens nesta sequência foram 

reproduzidas no palco palavra por palavra. O efeito de indiferença versus afeto motiva o 

encenador a manter a literalidade na transposição para o palco (FIGURA 24).

A Cena 14, “Adoradores”, traz outra inserção cênica que desta vez é muda. Nada do 

que foi mostrado em cena foi criado por Eisner. Também não consta no roteiro do espetáculo 

uma vez que a cena foi criada durante os ensaios. Aproveitamos para salientar que outras 

cenas que estão no roteiro, acabaram não entrando no espetáculo. No entanto, mesmo nessas 

inserções, o espírito do autor sempre está presente, principalmente, através dos tipos urbanos 

criados por Eisner e recriados por Hirsch e pelos atores nas improvisações. Num primeiro 

momento um grupo de judeus ortodoxos entoa um hino judaico enquanto os refletores
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acendem e apagam rapidamente. Com a mudança de trilha sonora, o grupo anterior é 

substituído por um grupo de punks. A opção da direção do espetáculo foi reforçar o clima 

urbano e violento onde diferentes tribos coabitam o mesmo espaço com suas culturas díspares 

e que estão sempre prestes a se confrontar. Essa cena é outro exemplo da iluminação de Beto 

Bruel que revelava somente as silhuetas dos personagens mas permitindo a identificação dos 

tipos ali mostrados.

FIGURA 24: TESTEMUNHAS (ATORES: RONEY FACHINI, JOELSON MEDEIROS E GUILHERME
WEBER)

FONTE: The Big City: Dropsie Avenue (2008, n.p.).

O pequeno sermão, Cena 15 (p. 120-122 em NY), traz um personagem solitário que 

fala sobre o amor para as janelas do cortiço sem o retorno de ninguém. A eficácia do 

personagem criado por Eisner levou Hirsch (p. 76-78 do roteiro) a manter a cena como foi 

concebida nos quadrinhos transpondo todas as falas do personagem escritas pelo autor aqui 

adaptado. Incluímos aqui a observação que até mesmo as intenções apontadas por Eisner 

foram mantidas na cena. Como os recursos a serem transpostos são simples, um ator, o 

mesmo prédio e o texto verbal, não havia de fato motivos artísticos ou estéticos que 

motivassem maiores modificações.
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Outra inserção é a Cena 16, “Códigos”. O encenador trouxe um “mix” de inserção 

cênica que faz referência à capa da graphic novel Avenida Dropsie novamente, trazendo os 

vizinhos discutindo nas janelas do edifício. As falas entre os moradores foram criadas nas 

improvisações da sala de ensaio e não por Eisner. Percebe-se que Hirsch dá uma ênfase na 

Cena 16 para a miscigenação de tipos diversos em suas origens. Os imigrantes são os 

formadores da América e o fato de, às vezes, falarem com sotaque e até mesmo falarem em 

seus idiomas de origem reafirmam essa condição. Ora convivem pacificamente, ora 

extravasam o estado de tensão: nas janelas do edifício um irlandês embriagado e irado ameaça 

seus vizinhos achando que roubaram sua garrafa de whisky; um mexicano recita em espanhol 

uma música pop americana; um chinês entoa um hino misterioso; um italiano comenta sobre a 

vida dos vizinhos e suas comidas; uma velha alemã conta receitas como em um discurso 

hitleriano. Na sequência três gangsteres comunicam-se por códigos e ao final duas fãs 

histéricas aguardam um grupo de dançarinos gregos, que atravessam todo o palco.

A Cena 17, intitulada “Metrôs” (p. 43-54 em NY) também traz um “mix” de uma 

cena criada e de cenas transpostas para o espetáculo (p.91-99 do roteiro). Hirsch, na primeira 

parte da cena, intitulada “Blecaute”, traz a situação proposta pelo quadrinista com os 

passageiros esperando por vinte minutos dentro do vagão parado por falta de eletricidade (p. 

49 em NY). Na segunda parte da cena chamada “5:16 p.m.” é o horário em que o trem volta a 

funcionar. Ocorrem, nesse momento, projeções na tela transparente do proscênio com os 

pensamentos e preocupações dos passageiros que estão dentro do metrô. Aqui temos 

novamente o encontro da linguagem dos quadrinhos com a mídia teatro, na medida em que as 

projeções remetem diretamente aos balões dos quadrinhos em um exemplo concreto do 

“como se” das referências midiáticas apontadas por Irina Rajewsky (2012a). Em uma inserção 

criada pelo encenador, os passageiros fazem simultaneamente um movimento com as pernas 

que sugere uma coreografia, quando demonstram a alegria por estarem seguindo com a 

viagem. A terceira parte da cena recria o texto fonte (p. 45-46 em NY) “Um caso de amor na 

linha BMT local”, onde um casal de passageiros que não se conhece imagina momentos de 

intimidade que são projetados na tela (FIGURA 25). Na quarta parte temos a transposição 

integral da cena muda concebida por Eisner, “Passageiro noturno” (p. 50-51 em NY), onde um 

bêbado tenta aproximação com um passageiro que sequer nota sua presença.
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FIGURA 25: PROJEÇÃO DOS PENSAMENTOS

FONTE: The Big City, Dropsie Avenue (2008, n.p.).

“Vemissage”, Cena 18 (p. 289 NY) não consta no roteiro do espetáculo, pois foi 

adicionada posteriormente à feitura do mesmo. Eisner concebeu uma personagem feminina 

(FIGURA 26) que está sempre em um ambiente apertado (loja, apartamento, restaurante, 

elevador, metrô). Na transposição permaneceu apenas um grupo de pessoas que se comprime, 

fala e gargalha em uma vernissagem (FIGURA 27), em cena coletiva não centrada em um só 

personagem. Essa compressão que exclui sequências, personagens e falas do texto fonte é um 

exemplo da opção do encenador em expressar o cerne da cena: a diminuição progressiva do 

espaço urbano. Ao sintetizar o material dos quadrinhos, o diretor demonstra que quando 

determinados aspectos das cenas são selecionados e enfatizados, os resultados podem ser mais 

impactantes. Certamente, se toda a trajetória da personagem acima fosse mantida, teríamos a 

diluição do alcance cênico pretendido. Dessa maneira, ao contrário, o receptor consegue 

identificar a ideia central que foi concebida pelo quadrinista e pelo encenador através de uma 

única cena que durava poucos minutos. Inclusive, essa cena também expressa a questão da 

resistência que cada pessoa tem que ter para viver e sobreviver nessas condições.
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FIGURA 26: VERNISSAGEM

FONTE: EISNER (2009, p. 289).

FIGURA 27: TRANSPOSIÇÃO DO TEXTO FONTE

FONTE: The Big City: Dropsie Avenue (2008, n.p.).
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Após a Cena 19 que é uma inserção criada pelo encenador, onde um casal dança ao 

som de My Blue Heaven por Gene Austin de 1927, tem início a Cena 20 (p. 100-102 do 

roteiro) que se trata de uma transposição muito próxima da vinheta “Quadro de avisos” de 

Eisner (p. 133-134 em NY). Um homem solitário vê na parede de um beco o número do 

telefone de uma moça chamada Helen. Ele liga para ela, o marido escuta a conversa e bate 

nela. No texto fonte a esposa sai, sob um forte temporal (FIGURA 28), para comprar mais 

cerveja para o marido violento enquanto o homem que ligou está bebendo em um bar 

próximo. Como Eisner esboçou uma forte chuva no final dessa cena, Hirsch criou um elo com 

a cena seguinte do espetáculo intitulada “A chuva” (Cena 21) quando a chuva cairá por dez 

minutos sobre vários personagens dando a impressão que todo o proscênio está coberto de 

água.

FIGURA 28: MARIDO VIOLENTO

FONTE: EISNER (2009, p. 134).
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A transição cênica é um recurso bastante comum nas adaptações e pode ser realizada 

de diversas maneiras, de acordo com a concepção de cada encenador. Na cena adaptada temos 

um exemplo prático dessa transição quando um homem solitário (FIGURA 29) liga para 

Helen. Entretanto, antes de ir embora ele levanta a gola de seu casaco para se proteger 

demonstrando que a chuva se aproxima. O diretor trouxe também para finalizar essa cena uma 

outra sequência criada por Eisner onde um mendigo tenta se acomodar durante a noite dentro 

de uma caixa de papelão e é expulso pelo guarda noturno (p. 254 em NY). Chamamos a 

atenção para a grande solidão desses seres humanos onde um marido violento, uma esposa 

maltratada, um homem solitário e um mendigo desamparado habitam e convivem no mesmo 

espaço, muitas vezes, sem se comunicarem e sem se conhecerem.

FIGURA 29: HOMEM SOLITÁRIO AO TELEFONE (ATOR: GUILHERME WEBER)

FONTE: The Big City: Dropsie Avenue (2008, n.p).

Sabe-se que a chuva é muito recorrente nos quadrinhos de Eisner. Alguns críticos 

mencionam que as cenas com chuva nas HQs é, muitas vezes, uma homenagem direta a
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Eisner. O quadrinista Harvey Kurtzman batizou essa chuva de “Eisnershpritz”, misturando o 

nome do criador e uma palavra do iídiche que significa spray. Como a chuva volumosa e 

realista (FIGURAS 30 e 31) da Cena 21 do espetáculo tornou-se uma cena emblemática 

criada por Hirsch, quiçá esta também não tenha sido uma homenagem do encenador para o 

quadrinista? A plateia tinha a impressão de que a chuva cobria todo o palco mas, na realidade, 

era somente uma cortina de água situada na boca de cena que com o auxílio da iluminação 

passava a ideia de um volume maior. A sonoplastia grandiloquente conferia à cena um tom 

operístico.

FIGURA 30: A CHUVA NA AVENIDA DROPSIE

FONTE: The Big City: Dropsie Avenue (2008, n.p).
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FIGURA 31: ATORES NA CHUVA DURANTE O ESPETÁCULO

♦

FONTE: The Big City: Dropsie Avenue (2008, n.p).
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Outro aspecto relevante é observar como a caricatura e o estereótipo, tão presentes 

em Eisner e nos quadrinhos em geral, são transpostos para o palco. A intensidade com que 

esses personagens e/ou situações são adaptados é definida pelo encenador. O marido violento, 

por exemplo, é caracterizado por Eisner com traços grotescos e rudes que são passíveis de 

serem reconhecidos pelos leitores. Na distância existente entre o palco e a plateia, nessa 

montagem especificamente, o marido (representado por Paulo Alves) carrega no volume 

vocal e na violência simulada dos gestos para evidenciar o estereótipo do homem truculento. 

O receptor recebe essas informações pelo conjunto da cena e não pelos detalhes que o 

desenho consegue oferecer.

O dramaturgo explora (...) em seu benefício [a] pobreza congênita dos estereótipos e 
dos clichês. Remetendo o espectador a um tipo de personagem já  conhecido, ele 
ganha tempo para melhor manipular os cordéis da intriga, concentrando-se nos
saltos da ação, trabalhar a teatralidade da atuação/jogo dos comediantes. Os
estereótipos dramatúrgicos resolvem de imediato a questão da caracterização e do
jogo psicológico: eles convidam o encenador a um jogo muito teatral, imaginativo e 
muitas vezes paródico. (PAVIS, 1999, p. 145).

As Cenas 22 e 23 são, em parte, inserções criadas pelo encenador: o cenário está 

vazio e molhado em decorrência da chuva. Aos poucos, os personagens vão aparecendo 

novamente nas janelas dos cortiços. Da graphic novel, Um contrato com Deus, foi originada a 

narrativa que vai povoar a Cena 24. O zelador (p. 107- 133) abre com o o ff de Guarnieri 

extraído das p. 107-109 dos quadrinhos. O zelador é malquisto pelos moradores do cortiço 

onde trabalha por ser agressivo, mal educado, rabugento. Entretanto, os mesmos moradores 

dependem dele para todos os assuntos relacionados à habitação como, por exemplo, ter água 

quente em seus apartamentos. Uma menina, filha de uma moradora, se insinua para esse 

homem rude pedindo moedas em troca de mostrar suas partes íntimas (FIGURAS 32 e 33). 

Ela rouba o seu dinheiro e simula que foi molestada por ele. O zelador é perseguido e culpado 

por isso, terminando por se matar quando a polícia chega. Na transposição houve a seleção 

das cenas retratadas pelos quadrinhos (p. 49-75 do roteiro), já que em Eisner a ação ocorre em 

diferentes espaços e andares do prédio com os moradores travando diversos diálogos entre 

eles. A cena adaptada dispôs do personagem que ocupa apenas a parte da frente do prédio

com o quarto do zelador situado no térreo do cortiço cenográfico e revelado somente para a

cena específica, através de uma parede transparente que era exposta pela iluminação. Temos, 

essencialmente, o embate da menina mal-intencionada com o rude zelador, o que não 

diminuía o impacto da cena concebida por Eisner.
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FIGURA 32: A MENINA SEDUZ O ZELADOR

FONTE: The Big City: Dropsie Avenue (2008, n.p.).
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FIGURA 33: A MESMA CENA EM EISNER

FONTE: EISNER (1988, p. 122).

Outras inserções cênicas, as cenas 25 e 26, intituladas, respectivamente, “Paredes: A 

festa” e “Paredes: Banho de sol”, até poderiam ter sido concebidas por Eisner uma vez que 

existe uma grande proximidade com o espírito do autor. Na primeira das cenas, vários 

moradores dançam nas suas janelas do edifício para, em seguida, juntarem-se todos em uma 

só janela onde está acontecendo uma festa. Na cena seguinte, três mulheres tomam banho de 

sol em suas cadeiras em frente ao prédio (FIGURA 34). São cenas muito comuns, plausíveis 

de acontecerem no dia a dia de qualquer grande cidade e que expressam a necessidade e a 

dificuldade das pessoas se aproximarem. Torna-se importante perceber que na cena do banho 

de sol, as mulheres usufruem conjuntamente do espaço, mas não conversam em momento 

algum, apesar da descontração da situação. Novamente, temos uma ênfase em relação à 

solidão dos personagens urbanos e da dificuldade de interagirem.
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FIGURA 34: TRÊS MULHERES TOMANDO BANHO DE SOL

yÁ // .
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FONTE: The Big City: Dropsie Avenue (2008, n.p.).

Duas vinhetas, “Astúcia das ruas” (p. 309 em NY) e “Relações espaciais” (p.293 em 

NY) que fazem parte da graphic novel, Caderno de tipos urbanos, foram transpostas, 

respectivamente, para as Cenas 27 (p. 153) e 28 (p. 154) da encenação. A Introdução para o 

Caderno de tipos urbanos (p. 238, 239 em NY) serviu para um outro o ff de Guarnieri. A 

transposição para o palco ocorreu na sua totalidade, tanto em relação ao texto verbal quanto 

ao imagético. Podemos observar que nessa cena urbana os moradores evitam o contato visual 

na rua, outros evitam pessoas que sorriem em público e há ainda aqueles que quando 

conversam não se olham. Tanto Eisner quanto Hirsch mostram que o espaço urbano e público 

prejudica a concentração individual, a aproximação entre as pessoas, a afetividade e o contato 

mais próximo, uma vez que existem muitos ruídos, perigos e a falta de tempo que atrapalham 

essa interação. Apesar de não haver agressividade explícita no comportamento desses 

moradores, a atitude evasiva de todos faz com que os habitantes da grande cidade tenham um 

comportamento indiferente e, outras vezes, até selvagem. Eisner e Hirsch expressam a solidão
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do homem dentro dos grandes aglomerados humanos, muitas vezes, através de um humor 

melancólico e irônico.

Na Cena 29 (p. 156 do roteiro), intitulada “Oportunidade” (p. 313 em NY), assistimos 

em ambas as mídias a uma cena muda, que expressa a situação a partir do movimento 

corporal, gestual e facial dos personagens, recurso recorrente nos quadrinhos e, nesse caso, na 

encenação também. Dois homens disputam o mesmo táxi enquanto uma mulher termina 

embarcando no lugar deles (FIGURA 35). A mulher foi excluída na transposição para o palco, 

mas o restante foi adaptado conforme Eisner concebeu. Essa cena dispensa o texto verbal uma 

vez que a expressão imagética é suficiente.

FIGURA 35: DOIS HOMENS DISPUTAM O MESMO TÁXI

FONTE: EISNER (2009, p. 313).
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Reiteramos que na proposta da montagem de Avenida Dropsie a movimentação 

gestual e corporal se realiza de modo a expressar o efeito de realidade que é o retrato do 

cotidiano dos personagens de Eisner e de suas narrativas como protagonistas da imigração 

judaica. Os atores trabalham a movimentação corporal de tal maneira que esta seja ao mesmo 

tempo reconhecível, muito próxima ao que vemos no dia a dia, entretanto, sem deixar de dar 

uma ênfase para os traços caricaturais que são uma característica central em Eisner. O autor 

dos quadrinhos, como já apontamos, vivenciou na infância o teatro ídiche, pleno de 

movimentos exagerados e com a iluminação realizada através de poucos recursos da época. 

Uma outra influência foi o cinema mudo que também apresentava limitações tecnológicas 

mas se expressava de uma forma expressionista de comunicação, objetivando alcançar o 

entendimento do público. Em todas essas vertentes (cinema mudo, teatro ídiche e quadrinhos) 

a caricatura, o estereótipo, são recursos reconhecíveis que criam empatia no receptor.

As vinhetas “Envolvimento vs espaço” e “Espaço superior” (p. 291-292 e 294, 

respectivamente, em NY) compõem a Cena 30 (p. 155 e 159 do roteiro). Hirsch encenou as 

duas histórias em sequência, entretanto, alterando a ordem das cenas tal qual aparecem em 

Eisner. O resultado foi uma considerável ênfase na indiferença dos transeuntes, na falta de 

foco das pessoas e na empatia que existe entre os habitantes. Os moradores da cidade prestam 

a atenção em algo que não sabem o que é enquanto outro morador desmaia ou morre sem 

chamar a atenção de ninguém. Enquanto o homem passava mal não recebe atenção alguma, 

mas após cair deitado todos os outros, somente por curiosidade e não por solidariedade, param 

para prestar atenção nele. Muitas vezes, como nessa cena, nenhum personagem se destaca 

mas, sim, a retratação da massa urbana. Mais uma vez houve a transposição total do texto 

fonte com o conteúdo colocado no palco de forma idêntica aos quadrinhos.

Uma fila de desempregados na Cena 33, com homens e mulheres em frente de uma 

placa onde está escrito “Precisa-se” (FIGURA 36). Faz muito frio nesta inserção cênica. A luz 

nebulosa com trilha de blues cria uma atmosfera de sofrimento e penúria retratando a situação 

da falta de emprego que é recorrente nas grandes cidades. É uma cena curta quando é quase 

impossível discernir quem é quem na fila. Eisner não a escreveu, entretanto, certamente o 

próprio autor vivenciou essa situação assim como familiares, amigos e conhecidos. Sabe-se 

que o quadrinista e sua família, como tantas outras nos anos 1930 nos Estados Unidos, 

chegaram a passar fome. Apesar do conteúdo deprimente a cena é uma homenagem ao autor e 

sua memória.
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FIGURA 36: FILA DE DESEMPREGADOS

FONTE: The big city: Dropsie Avenue (2008, n.p.).

A força da vida (p. 07-28) do texto fonte homônimo, sem constar no roteiro do 

espetáculo por ter sido adaptada posteriormente traz primeiramente mais um off de Guarnieri 

(p. 11 do texto fonte) que introduz o personagem masculino que busca sentido para sua 

existência ao conversar com uma barata (FIGURA 37). O que é importante observar é o fato 

que a cena de Eisner transcorre em 28 páginas. Entretanto, a encenação da Sutil Companhia 

de Teatro transpõe para o palco somente o material entre as páginas 20 e 24 que focam no 

momento em que Jacob conversa com o inseto. As referidas páginas trazem o ancestral 

questionamento humano: Qual é o real sentido da vida? Por que existirmos? Qual é a 

diferença entre um homem e uma barata? Uma barata precisa somente sobreviver enquanto 

nós humanos precisamos de uma razão para tentarmos sobreviver. Essas perguntas revelam-se 

particularmente interessantes por estarem relacionadas com a existência humana que exige do 

homem um esforço diário e, muitas vezes, extremamente sofrido.
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FIGURA 37: QUESTIONAMENTOS EXISTENCIAIS EM EISNER

FONTE: EISNER (2007, p. 22).

O recorte da adaptação situou somente o ator Leonardo Medeiros na boca de cena 

conversando com a barata (FIGURA 38). Deitado no chão do proscênio em uma cena de curta 

duração, em torno de cinco minutos, e sem fazer uso de um inseto cênico, ele fazia as 

perguntas cruciais sobre a existência, conforme foram elencadas anteriormente. Podemos 

estabelecer uma relação intertextual com Franz Kafka e seu personagem Gregor Samsa, 

transformado em uma barata, em A Metamorfose. O personagem kafkiano também passa por 

questionamentos e é visto como alguém que não é mais necessário assim como Jacob 

Shtarkah que, após cinco anos de grande dedicação na construção da sala de estudos da 

sinagoga, é demitido sumariamente.
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FIGURA 38: TRANSPOSIÇÃO DO TEXTO FONTE

FONTE: The big city: Dropsie Avenue (2008, n.p.).

Uma transposição tem o poder de condensar várias páginas em uma única cena e, 

ainda assim, continuar transmitindo a essência do material adaptado. Hirsch recorta o texto 

fonte de maneira a enfatizar o âmago do questionamento existencial, atestando que o sucesso 

de um encenador/adaptador “não dependerá somente de sua habilidade e criatividade, mas 

também das decisões sobre o que será eliminado e sobre o equivalente que precisa ser 

encontrado (...) natransposição midiática.” (CLÜVER, 2006, p. 117).

A Cena 35 se inicia com um o ff de Guarnieri que verbaliza a Introdução escrita por 

Eisner para graphic novel “O edifício” (p. 161 em NY) comentando sobre as memórias que 

um edifício guarda dos dramas vividos por seus habitantes. A plateia assiste um momento de 

revelação quando toda a estrutura cenográfica é iluminada por dentro, ficando transparente, 

revelando a alma do edifício e de seus habitantes. O elenco, como num “looping”, repetia 

diversas vezes algumas ações já mostradas durante a apresentação, movendo-se para frente e 

para trás no palco “como se” a fita cinematográfica estivesse rebobinando -  uma clara 

referência intermidiática ao cinema. Segundo Clüver, o material adaptado pode ser 

relacionado de diversas maneiras à obra na qual ele se baseia: como uma interpretação, uma 

meditação, um comentário (CLÜVER, 2006).
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A Cena 37 (p. 267 do roteiro), penúltima do espetáculo, é Mágica de rua que está 

incluída em Pequenos Milagres (p. 17 do texto fonte que não tem numeração). O 4° parágrafo 

do prefácio dos quadrinhos é convertido no último “off’ do alter ego Eisner. Rapazes judeus 

ganham com esperteza de outros rapazes menos dotados intelectualmente. Houve uma 

pequena condensação dos diálogos dos quadrinhos, entretanto, grande parte das falas foi 

mantida. Reiteramos que quando alguns trechos dos textos fonte são subtraídos, ampliados, 

modificados parcialmente, não compromete a transposição intermidiática em curso. Ao 

contrário, o encenador, como autor de uma obra autônoma, mas, palimpséstica, seleciona as 

falas, as cenas e passagens que forem mais apropriadas para a proposta. Felipe Hirsch (2005) 

menciona que eles foram bastante “fiéis” ao Will Eisner, mas que, ao mesmo tempo, A Sutil 

Companhia de Teatro fez a sua leitura das HQs.

O espetáculo Avenida Dropsie termina na Cena 38 com o nome de Will Eisner sendo 

projetado na tela transparente enquanto o elenco agradece (FIGURA 39). É muito 

significativa a projeção da assinatura do autor dos quadrinhos exatamente no momento em 

que a companhia teatral está reunida no palco no final da encenação, atestando que, a síntese 

teatral alcançada pela junção dessas duas mídias e desses dois autores é um recurso que pode 

potencializar conteúdos e manter viva uma obra anterior, dando-lhe uma sobrevida que esta 

nunca teria de outra maneira.

FIGURA 39: O ELENCO AGRADECE E A ASSINATURA DE WILL EISNER É PROJETADA

FONTE: The big city: Dropsie Avenu (2008, n.p.).
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4.3 PESSOAS INVISÍVEIS DE WILL EISNER PELO ARMAZÉM COMPANHIA DE 

TEATRO

O que se vê no palco é o mundo à nossa volta e o mundo dentro de nós.
(Paulo de Moraes, diretor e coautor)

Em 2002, o Armazém Companhia de Teatro, dirigido por Paulo de Moraes, 

apresentou o espetáculo teatral Pessoas Invisíveis (FIGURA 40) para a comemoração dos 15 

anos de existência da companhia. O diretor comenta no texto do programa que os personagens 

ou temas propostos por Eisner em Um contrato com Deus, Avenida Dropsie, O edifício, Nova 

York, a vida na grande cidade e Spirit foram os textos centrais que o inspiraram para a 

criação de Pessoas Invisíveis.

FIGURA 40: CARTAZ DA PEÇA PESSOAS INVISÍVEIS

FONTE: Armazém Cia de Teatro6 (2020).

Chamamos a atenção para o fato de Moraes estar dando uma ênfase em suas palavras 

acima para a sua proposta de encenação que realiza a intersecção de duas mídias -  teatro e 

quadrinhos. Por um lado, como ele menciona, existe “a transposição da linguagem das HQs 

para o teatro e a busca de intersecção entre essas linguagens”, se nos referirmos às próprias 

mídias, entretanto, como veremos na análise do espetáculo, existe também uma boa parcela de 

transposição dos conteúdos propostos por Eisner a partir de diversos textos-fonte. Essas linhas 

iniciais nos remetem novamente às categorizações propostas por Irina Rajewsky, conforme

6 Disponível em: https://www.armazemciadeteatro.com.br/repertorio/pessoas-invisiveis. Acesso em: 18/03/2020.

https://www.armazemciadeteatro.com.br/repertorio/pessoas-invisiveis
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referidas anteriormente nessa pesquisa além de invocarem os pressupostos teóricos de Claus 

Clüver sobre a intermidialidade.

O encenador e o dramaturgo Maurício de Arruda Mendonça utilizaram-se de diversas 

possibilidades para estabelecerem um diálogo intermidiático no processo da adaptação para o 

palco. Percebemos que essa experiência teatral é o resultado do esforço de diversos autores e 

coautores. Em alguns momentos da encenação o deslocamento de certas cenas dos textos 

fonte (Eisner) para a adaptação resultaram em uma mudança do material original como, por 

exemplo, quando um ou outro personagem trocam de identidade (nível social, perfil sexual) 

além de falas que são transferidas de uns para os outros ou de uma cena para outra.

Quando iniciamos a presente pesquisa, em um primeiro momento, a reconstituição 

do espetáculo que foi realizado há tantos anos se daria através do DVD do espetáculo que é 

comercializado pelo Armazém e de uma entrevista com o diretor, Paulo de Moraes. 

Entretanto, mais tarde, tivemos acesso ao livro que foi lançado pela própria companhia teatral. 

Esse livro que é intitulado Espirais: Armazém Companhia de Teatro 1987-2007, foi editado 

para a comemoração dos vinte anos de existência da companhia. Dessa forma, ampliamos o 

material para a análise do cotejante entre o texto fonte e o processo da transposição 

intermidiática do espetáculo. O livro traz registros fotográficos da encenação, vários 

depoimentos, dentre estes, do diretor e adaptador Paulo de Moraes, do dramaturgista Maurício 

Arruda Mendonça, da atriz Patrícia Selonk e um artigo especialmente escrito para o livro por 

Tânia Brandão: “O lúdico inefável e a vida irrelevante”. No referido artigo a autora menciona, 

dentre outros aspectos, que Pessoas invisíveis “se projeta como trabalho autoral de um grupo, 

um produto de impacto por ser obra de pessoas visíveis, quer dizer, estimuladas ao grau mais 

extremo de sua potência criativa, mas empenhadas no jogo que define o grupo, o jogo de 

deixar de ser, ojogo da invisibilidade”. (BRANDÃO, 2008, p. 180). Ela, igualmente, pondera 

sobre as relações entre a cidade grande e os cidadãos que a habitam. Todas essas fontes de 

informação contribuíram para o resgate de uma encenação bastante distanciada no tempo e 

tornam-se um material valioso para a reconstituição analítica dessa encenação.

Ao encontrar o público alvo, essa montagem teatral evidencia a confluência de duas 

linguagens, quem sabe até de uma maneira mais enfática em relação às outras duas montagens 

aqui abordadas. Eisner é o autor adaptado mas percebemos que o encenador, o dramaturgo, o 

elenco e a equipe técnica estão todos empenhados em atualizarem a linguagem ao levarem os 

quadrinhos para o palco. Se o quadrinista inspirou a adaptação do diretor e do dramaturgo, os 

atores materializaram essa transposição através da expressividade corporal e facial e do 

eloquente trabalho vocal como suporte imprescindível para a concretização cênica. A
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adaptação não é um conceito estanque pois envolve um amplo desenvolvimento de ideias e 

atividades conjuntas. Por esse viés, Linda Hutcheon menciona que “a adaptação não é apenas 

uma entidade formal, ela é também processo” (HUTCHEON, 2011, p. 16).

Em conformidade com o perfil de pesquisa do Armazém Companhia de Teatro, o 

corpo e a voz do ator são o veículo ideal para suas investigações formais envolvendo a 

desconstrução da linguagem, com a decomposição dos elementos cênicos visando descobrir e 

redescobrir o texto que está, muitas vezes, dissimulado e assim acessar novas camadas de 

significação. A companhia sempre se pautou por uma investigação da linguagem não 

naturalista e ao encontrar a mídia quadrinhos que, frequentemente, esteve à margem do 

realismo vigente, utiliza-se de abordagens surreais e até mágicas. Por esse viés, Barbara 

Heliodora menciona que o “grupo, muito constante em sua busca de uma linguagem própria, 

tem procurado também um repertório instigante, fora da rotina, que permite um 

desenvolvimento de uma linha anti-realista de interpretações” (HELIODORA, citado em 

MORAES, 2008, p. 191).

Peter Brook menciona que “O teatro está aí para nos surpreender. Ele deve reunir 

dois elementos opostos: o familiar e o extraordinário.”7 O espetáculo realizado pelo Armazém 

Companhia de Teatro nos é apresentado dentro dessa perspectiva. Por um lado, os atores 

vestem-se de forma realista com uma preocupação em mostrar detalhes do vestuário e 

adereços, bem como trocas de roupas que definem o perfil de cada personagem que 

representam. O elemento extraordinário, por outro lado, ocorre na maneira como os atores se 

expressam e se movimentam quase expressionista, em um contraponto que afasta os 

personagens da maneira cotidiana de falar e de se expressar. Esse recurso, com doses de 

humor e melancolia, valoriza o texto fonte expandindo a percepção de quem assiste. Um gesto 

pode ir na contramão da fala quando, por exemplo, o ator diz “calma” e executa um gesto 

brusco, contrário ao que sugere inicialmente a palavra. Essa estereotipia como mecanismo 

performático tão praticado por Eisner e nos quadrinhos em geral é trazida para o espetáculo 

com o mesmo objetivo: é uma ferramenta essencial nas narrativas como uma forma de 

universalizar determinadas características de um grupo de pessoas. O encenador Paulo de 

Moraes encontrou referências nas teorias de Will Eisner a respeito do gesto e da postura para 

trabalhar a expressão corporal do elenco:

7 Disponível em: https://oglobo.globo.com/cultura/teatro/o-diretor-ingles-peter-brook-esta-com-nova-peca-livro- 
sobre-shakespeare-13200180. Acessado em: 20/06/2020.

https://oglobo.globo.com/cultura/teatro/o-diretor-ingles-peter-brook-esta-com-nova-peca-livro-
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Nas histórias em quadrinhos, a postura do corpo e o gesto têm primazia sobre o 
texto. A maneira como são empregadas essas imagens modifica e define o 
significado que se pretende dar às palavras. Por meio de sua relevância podem 
invocar uma nuance de emoção e dar inflexão audível à voz do falante (... ) Um gesto 
deve expressar claramente o significado pretendido (... ) Uma postura é um 
movimento selecionado de uma sequência de momentos relacionados de uma única 
ação. É preciso selecionar uma postura, de um fluxo de movimentos, para se contar 
um segmento de uma história. (EISNER, 1995, p. 103-105).

De fato, se isolarmos alguns gestos e posturas através das improvisações cênicas

aplicadas ao conteúdo adaptado teremos a ampliação do que se pretende mostrar em um efeito

muito distante da realidade cotidiana.

Torna-se interessante observar que a encenação de Pessoas Invisíveis, com duas 

horas de duração, diferentemente das outras transposições a partir dos quadrinhos de Will 

Eisner, não apresenta desde o início do espetáculo o reconhecível prédio decadente com suas 

várias janelas e escadaria. A encenação começa com a projeção de um vagão de metrô. 

Somente a partir do terceiro título A história de Monroe Mensh, é que surge a icônica e 

recorrente arquitetura de um prédio estilizado.

A linda fachada sólida, porém transparente, do edifício é muito adequada ao papel 
da morada de “invisíveis”, que além do mais oferece uma grande variedade de locais 
onde pululam essas vidas a quem ninguém dá atenção. (HELIODORA, citado em 
Moraes, 2008, p. 191).

O espetáculo apresenta no DVD cinco títulos: “No subterrâneo”, com a ação 

ocorrendo no vagão de um metrô, “Nas sombras da cidade”, situado apenas na rua com a 

projeção de desenhos de prédios, “A história de Monroe Mensh” e “A história de Antonio 

Tonatti”, ambas situadas na rua e no edifício cenográfico (FIGURA 41) e “A história de 

Geraldo Shnobble” que, além da rua envolve também o topo do prédio.

Percebemos, portanto, que a ação se inicia no metrô, embaixo da terra, passa para a 

rua, depois para o edifício e termina em cima do prédio. O hibridismo aparece no espetáculo 

ao promover o encontro de duas mídias distintas e também por reunir mídias que já são 

híbridas em sua origem: os quadrinhos na junção de texto verbal e imagético e o teatro que 

traz em seu cerne o texto verbal somado às várias outras artes como a iluminação, a 

cenografia, a performance do elenco, dentre outras. Devemos considerar que o material 

fílmico que temos em mãos, foi, logicamente, editado, criando closes dos personagens que 

não temos na cena teatral e sem a noção de distância que também é própria do espaço teatral.
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FIGURA 41: CENOGRAFIA

FONTE: Espirais (2009, p. 178- 179).

4.3.1 ANÁLISE DO ESPETÁCULO

A seguir expomos a planilha do espetáculo Pessoas Invisíveis (QUADRO 2), 

objetivando a análise do processo de adaptação que foi realizado.

QUADRO 2 -  PLANILHA COMPARATIVA DE PESSOAS INVISÍVEIS

PESSOAS INVISÍVEIS PELO ARM AZÉM  COMPANHIA DE TEATRO (2002/2007)

DIREÇÃO: PAULO DE MORAES

A partir dos originais de W ILL EISNER:

1) Nova York, a vida na grande cidade (2009);

2) A força da vida (2007),

3) Um contrato com Deus (1995);

4) O edifício (2009),

5) Pessoas Invisíveis (2009);

6) O sonhador (2007);

7) Avenida Dropsie (2004);

8) A história de Gerhard Shnobble (1995);

9) Nova York, a grande cidade (1990).
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TEXTO FONTE (W ILL EISNER) ROTEIRO DO ESPETÁCULO
(A partir do DVD do espetáculo 
com a minutagem 
correspondente. No DVD foram 
inseridos 5 títulos que estão 
escritos na planilha com letras 
maiúsculas e em negrito)

COMENTÁRIOS

- "M etrôs" (p. 45, 46 e 47 em NY).
NO SUBTERRÂNEO
(00:33 - 12:00) - Deslocamento de cenas do texto 

fonte para a adaptação. Diversos 
personagens estão no metrô 
incluindo alguns que fazem parte 
de outras histórias de Eisner.

- "Passageiro noturno" (p. 50-51 
em NY).

(01:30 - 05:23) - Aparecem Monroe Mensh e 
Antonio Tonatti que tenta 
conversar com M ensh; este 
permanece imóvel; a cena remete 
ao "Passageiro noturno".

- "A história de Gerhard 
Shnobble" (p. 64-70 em The 
Spirit).

(05:23 - 07 :33/ 11:26 - 12:00)
- Geraldo Shnobble é o único 
fantasma da cena; ele está 
sentado em cima do vagão do 
metrô. Ele diz um texto com falas 
criadas pela Companhia sobre os 
pensamentos dos passageiros. 
Depois comenta sobre ser um 
fantasma e term ina falando sobre 
a verdade.

- "Um caso de amor na linha BMT 
local. (p. 45, 46 e 47 em NY).

(07:37 - 10:40) - Três personagens verbalizam 
seus pensamentos, entretanto, 
não são ouvidos pelos outros 
passageiros.

- "0  anel" (p. 23 em NY).

NAS SOMBRAS DA CIDADE.
(12:00 - 29:00)

(12:29 - 13:59)

- Deslocamento de personagens 
de Eisner. Compilação de 
pequenas histórias de Eisner. 
Prostituta e cliente por um casal 
de noivos.

- "Canção de Amor Fortíssimo" (p. 
71 em NY).

(14:00 - 19:53) - A cena adaptada recebeu 
movimentação corporal que 
sugere uma ventania.

- "Vencedores" (p. 74 em NY).

- "0  cantor de rua" (p. 77) em Um 
contrato com Deus.

(19:36 - 21:34)
Como, muitas vezes, as cenas se 
sobrepõem não é possível 
indicarmos uma minutagem 
completamente precisa.

(21:22 - 26:59)

- O maratonista Benny aparece 
em três diferentes momentos 
interrompendo a ação.

- Uma mendiga canta e fala o que 
nos quadrinhos é dito por um 
cantor de rua.
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- "0  edifício" (p. 227, 228, 229, 
230, 231 ,232 em NY).

(27:00 - 28:59) - Deslocamento de personagens. 
Ação conjunta dos três fantasmas 
que nunca aparecem agrupados 
no texto fonte.

- "0  edifício" (p. 165 em NY) A HISTÓRIA DE MONROE MENSH
(29:00 - 55:33)

- Compilação de várias histórias 
de Eisner. Revelação cênica do 
edifício.

- "Nosso Quarteirão" (p. 151 em 
NY).

(29:28 - 31:08) - Dois vizinhos conversam a partir 
de algumas falas do texto fonte.

- "A história de Gerhard 
Shnobble" (p .64-70 em The 
Spirit).

(31:07 - 32:06/33 :55 - 34:08) - Geraldo Shnobble, como 
fantasma, narra o 
comportamento metódico de 
Mensh.

- "0  zelador" (p. 107 em Um 
contrato com Deus)

(32:20 - 33:50) - Na encenação é inserido o 
trecho inicial do texto fonte.

- "Testem unhas" (p. 34,35 em 
NY).

(34:45 - 37:04) - A cena apenas gestualizada do 
texto fonte, recebeu falas na 
adaptação.

- "0  edifício" (p. 168, em NY). (37:20 - 39:57) - O policial. Transposição da 
morte do menino, presenciada 
por Mensh.

- "A história de Gerhard 
Shnobble" (p. 64-70 em The 
Spirit).

(41:16 - 42:08) - Geraldo Shnobble conta que a 
caridade mudou a visão de mundo 
de Mensh.

- "A força da vida" (p. 23 em A 
força da vida).

(42:09 - 43:13) - Quem conversa com a barata é a 
mendiga e não um senhor idoso, 
como em Eisner.

- "Vencedores" (p. 74 em NY). (43:13 - 43:51) - O maratonista atravessa a cena 
novamente.

- "0  edifício" (p. 171 em NY). (43:55 - 47:08) - Transposição: Mensh vestido de 
Papai Noel para angariar fundos 
para as crianças carentes. O 
policial atravessa a cena. Mensh 
tenta salvar a criança traficante.

- "Ária" (p. 79 em NY). (47:10 - 50:30) - Essa história não se encon-tra na 
graphic novel O edifício (p. 159), 
mas pertence a NY (p. 79).

- "0  edifício" (p. 175 em NY) . (50:58 - 52:16) - Transposição: Mensh tenta 
conter um pai abusivo.

- "0  zelador" (p. 107 em Um - O zelador é interpretado por
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contrato com Deus). (52:17 - 53:05) uma atriz.

- "Hora do jantar" (p. 36 em NY).
(53:15 - 53:44)

- Transposição tal qual o texto 
fonte.

(53:48 - 54:16)
- Inserção cênica. Mensh morre 
atropelado em cena criada pela 
Companhia.

- "0  edifício" (p. 179 em NY).
(54:16 -54:37)

- Deslocamento do personagem. 
O fantasma Shnobble narra o 
cortejo de Mensh.

- "0  edifício" (p.199 em NY).

- "0  tesouro" (p. 29 em NY).

A HISTÓRIA DE ANTONIO 
TONATTI
(55:33 - 1:29:30)

(55:33 - 57:26)

- Compilação de diversas histórias 
de Eisner.

- Deslocamento de uma cena que 
está situada em outra graphic 
novel.

- "0  edifício" (p. 165 em NY).
(57:29 - 57:47)

- O fantasma de Monroe Mensh, 
deslocado de sua história original 
"0  edifício" (p. 165 em NY) 
introduz a história de Antonio 
Tonatti.

- "0  edifício" (p. 201 em NY).
(57:50 - 58:28)

- Tonatti toca acordeon mas com 
som de violino ao fundo. Comenta 
com o garoto Charlie que o 
maestro não o achou tão 
talentoso.

- "0  edifício" (p. 165 em NY).
(58:35 - 1:04:00)

- O fantasma de Mensh, 
deslocado de seu contexto 
original, comenta que Tonatti 
desiludido foi trabalhar como 
pedreiro.

- "0  zelador" (p. 114 em Um 
contrato com Deus). (1 :04:01 - 1:05:13)

- O zelador passa pela cena 
irritado com as reclamações dos 
moradores.

(1 :05 :20 - 1:06:12)
- Inserção cênica. A esposa de 
Tonatti penhora a aliança para 
comprar um acordeon para ele.

- "0  edifício" (p. 165 em NY).
(1 :06:15 - 1:08:17)

- O fantasma de Mensh, 
deslocado de seu contexto 
original, comenta que o trabalho 
duro endureceu as articulações de 
Tonatti.

- "0  zelador" (p. 115-119 de Um
- Transposição quase integral do 
conteúdo verbal e imagético do



103

contrato com Deus).

"Ópera" (p. 76 em NY).

- "O zelador" (p. 120- 133 de Um 
contrato com Deus).

- "O pequeno sermão" (p. 120 em 
NY).

"O edifício" (p. 207 em NY).

"O edifício" (p. 205-209 em NY).

- "A antiga vizinhança" (p. 146,
147 em NY).

- "Caixa de correio" (p. 91 em NY).

- "A história de Gerhard 
Shnobble" (p. 66 em The Spirit).

"O edifício" (p. 199 em NY).

- "A história de Gerhard 
Shnobble" (p. 67 em The Spirit).

■ Avenida Dropsie (n.p).

(1 :08:42- 1:12:03)

(1:12:03 - 1:13:23)

(1 :13:29 - 1:19:05) 

(1 :19:17 - 1:22:00)

(1 :23 :30 - 1:24:33)

(1 :26:16 - 1:29:18)

A  HISTÓRIA DE GERALDO 
SHNOBBLE
(1 :29 :30 - 1:57:00)

(1 :29:18 - 1:33:20)

(1 :33 :20 - 1:34:01) 

(1 :35:53 - 1:36:18)

(1 :37:45 - 1:38:50)

(1 :39:08 - 1:40:35)

(1 :40:38 - 1:43:14)

- "A História de Gerhard 
Shnobble" (p. 68, em The Spirit).

texto fonte.

- Deslocamento de cena do texto 
fonte, trazendo a morte da esposa 
de um homem ("Ópera") para a 
morte da esposa de Tonatti.

- Transposição literal do texto 
fonte.

- Transposição do texto verbal e 
imagético do texto fonte. Tonatti 
viúvo.

- Inserção cênica. Tonatti comenta 
sobre o edifício ser um 
monumento à memória com texto 
da Companhia.

- O fantasma de Mensh comenta 
que havia magia na melodia de 
Tonatti, com falas trazidas de "O 
edifício". Tonatti morre.

- Compilação de histórias de 
Eisner. Aportuguesamento do 
nome Gerhard para Geraldo.

- Transposição do texto fonte.

- Transposição do texto fonte.

- Deslocamento do personagem 
de Tonatti que, aqui, como 
fantasma, introduz a história de 
Shnobble.

- Tonatti observa os pais de 
Shnobble proibindo o filho de 
voar. Inserção cênica.

- Shnobble é admitido no banco.

- Red, personagem sem pernas e 
sobrevivente de guerra aparece 
em Avenida Dropsie. Foi 
transposto para a história de 
Geraldo Shnobble como um 
bandido.

- Shnobble é vigia agora. Assalto 
ao banco. Shnobble é demitido.
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(1 :45:08 - 1:46:30)
- Aparece no canto esquerdo 
inferior "Banco Arm azém ".

- "A História de Gerhard 
Shnobble" (p. 70, em The Spirit).

(1 :50:51)

(1 :51:48 - 1:50:56)

- Inserção de texto verbal. Tonatti 
fala um texto escrito por Eisner 
sobre a morte de Shnobble, 
entretanto, no
texto fonte o narrador é o próprio 
Eisner.

- "Vencedores" (p. 78 em NY).

(1 :51:33 - 1:52:00) 

(1 :52:01 - 1:53:51)

- Os fantasm as Mensh e 
Tonatti retiram  o corpo de 
Shnobble. Inserção cênica.

- Transposição do mesmo 
conteúdo que está no texto fonte. 
O maratonista de "Vencedores" 
reaparece para o final e pede a 
companheira em casamento.

(1 :53:51 - 1:57:00)

- Inserção cênica. Texto final, 
criado pela Companhia, com os 
três fantasm as comentando sobre 
momentos que causam felicidade. 
Eles andam de maneira circular.

- "M irante" (p. 108de NY).

(1: 55:18 - 1:57:00) 

FIM

- Deslocamento. A vizinha 
fofoqueira reaparece reclamando 
do barulho enquanto a luz cai 
finalizando a apresentação.

FONTE: O autor (2019).

O título do espetáculo Pessoas Invisíveis do Armazém Companhia de Teatro vem da 

graphic novel homônima de Will Eisner, que está inserida em Nova York, a vida na grande 

cidade (2009, p. 321). Entretanto, somente o título da obra propriamente dita permaneceu 

nessa adaptação teatral mas, não podemos deixar de mencionar que, ao mesmo tempo, tudo 

permaneceu na medida em que os habitantes das grandes cidades são pessoas que passam, em 

sua maioria, despercebidamente pelo cotidiano, ou seja, são todos invisíveis, exatamente 

como Eisner destaca tão enfaticamente em toda a sua obra. No espetáculo são nove atores 

representando 23 personagens. O protagonista do espetáculo não é um personagem único, mas 

o homem comum, solitário e esquecido, apesar de dividir o espaço urbano com milhares de 

outros moradores.
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A invisibilidade é um rito de refúgio no qual os cidadãos caídos ou despejados 
encontram abrigo. O simples fato de viver dentro de um casulo de tristeza ou de 
ficar à deriva após uma perda irreparável, um desastre emocional, uma dor 
ininterrupta ou solidão requer a proteção da invisibilidade. É uma maneira de 
sobreviver in vitro. (EISNER, 2009, p. 399).

O espetáculo tem uma relação direta com os personagens de “O edifício” {NY, p. 159) 

outra graphic novel de Eisner. O texto fonte tem como cenário um edifício que foi demolido e 

onde outro mais moderno foi construído. Quatro fantasmas habitam a frente desse prédio: 

Monroe Mensh, um senhor judeu que se dedica à caridade infantil; Gilda Green, uma bela 

loira que mesmo casada com um abastado dentista continua apaixonada por um poeta 

marginal; Antonio Tonatti, violonista habilidoso, porém frustrado pela falta de 

reconhecimento e P. J. Hammond, empresário do ramo imobiliário que perde sua fortuna na 

tentativa obstinada de comprar um edifício onde passou a sua infância (FIGURA 42).

“O edifício” é uma história de fantasmas, embora os quatro fantasmas que a 
protagonizam sejam, conforme aprendemos, tão fantasmas em vida quanto o são na 
morte. Mensh, que não era capaz de salvar as crianças; Gilda Green, que não se 
casou com um poeta; Tonatti, o violonista de rua que morreu junto com o prédio; e o 
empreiteiro Hammond, um homem obcecado. (GAIMAN, 2009 IN: NY, p. 10).

Conforme envelheci e acumulei recordações, passei a sentir com maior intensidade o 
desaparecimento de pessoas e de referências. Para mim era especialmente 
inquietante a insensível remoção de edifícios. Eu sentia que, de alguma maneira, 
eles tinham um tipo de alma. (EISNER, 2009, p. 160).

Aparentemente, apesar de termos a falsa impressão de que nada está sendo transposto 

para o espetáculo, percebe-se que toda a essência dos quadrinhos de Eisner está em cena. A 

adaptação de Paulo de Moraes e Maurício Arruda Mendonça, elaborada na sala de ensaios e 

nas conversas que mantinham após os trabalhos, já começa com o deslocamento de dois 

fantasmas: saem Gilda Green e P. J. Hammond e entra em cena Gerhard Shnobble, 

personagem publicado em 05 de setembro de 1948 dentro da revista The Spirit. Apesar de 

Gilda e Hammond não aparecerem o encenador trabalha com três fantasmas: Monroe Mensh 

(Marcos Martins), Antonio Tonatti (Patricia Selonk) e Geraldo Shnobble (Fabiano Medeiros) 

sendo que este último nunca foi um fantasma no texto fonte. Gerhard, aqui Geraldo, é o 

garoto que sabia voar e morre de bala perdida sem que ninguém percebesse seu dom. No 

início do espetáculo (05:35 do DVD) somente Geraldo é fantasma e vemos apenas as suas 

pernas penduradas já que o personagem está sentado em cima do vagão do metrô.
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FIGURA 42: O EDIFÍCIO EM NY

FONTE: EISNER (2009, p. 164).

Nessa adaptação, cada fantasma conta uma parte da estória, pontuando o desenrolar 

da trama. Assim, Geraldo Shnobble, sob uma luz azulada que deixa o rosto do ator pálido, 

narra os dois primeiros títulos, “No subterrâneo” e “Nas sombras da cidade”. O terceiro título, 

sobre Monroe Mensh, é narrado pelo fantasma de Antonio Tonatti. O quarto título, sobre 

Antonio Tonatti, é o fantasma de Monroe Mensh quem narra e no último título, sobre Geraldo 

Shnobble, o narrador é o fantasma de Antonio Tonatti. Há também duas cenas conjuntas com 

os três fantasmas (27:00 no DVD da montagem) onde um limpador de janelas está prestes a 

cair do alto do edifício e é amparado por eles e também ao final do espetáculo quando 

conversam sobre felicidade.
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Outra característica dessa adaptação é a aposta na recorrência de várias cenas. O 

maratonista Herbie e sua esposa Rhonda (Vencedores em Nova York, a grande cidade) 

passam três vezes pelo espetáculo enquanto ele tenta chegar ao final da corrida (19:50; 43:00; 

01:52:01 do DVD da Companhia). O policial que adiou o casamento para entrar na polícia 

(baseado em “O anel” em NY, p. 23) tem também três entradas em cena (12:35; 34:50; 45:00) 

enquanto tenta matar bandidos. Da mesma forma, o zelador, interpretado pela atriz e cantora 

Simone Mazzer (“O zelador” em Um contrato com Deus, p. 107), passa três vezes pela 

apresentação (52:18; 1:08:45; 1:13:28), assim como a vizinha fofoqueira, também 

representada por Simone Mazzer (em NY, p. 108), pontua o desenrolar da trama com os 

característicos comentários maldosos em três momentos do espetáculo (0:31:30, 0:42:10, 

1:57:00). Essa transversalidade promove um alinhamento narrativo que não pretende ser 

explicativo e sim provocar um estímulo para o receptor que é obrigado a recontextualizar sua 

leitura na medida em que as intervenções se repetem. A seguir selecionamos algumas 

sequências onde o processo vertiginoso dessa adaptação é melhor demonstrado. Daremos uma 

especial ênfase para os fantasmas narradores que acompanham o desenrolar da cena.

“No subterrâneo” (00:33-12:00), o primeiro título da encenação, traz pessoas 

comuns dentro do vagão do metrô (FIGURAS 43 e 44) com seus pensamentos sendo expostos 

somente para o receptor. Nessa encenação, diferentemente da montagem de Felipe Hirsch, 

não há projeções mostrando os pensamentos dos personagens para a plateia e, sim, os próprios 

atores vocalizam seus pensamentos. Existe uma espécie de congelamento da cena uma vez 

que os outros personagens, apesar de estarem presentes, não ouvem a verbalização.

FIGURA 43: VAGÃO DO METRÔ ONDE SE DESTACA O FANTASMA SHNOBBLE

FONTE: Espirais (2008, p. 201).
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FIGURA 44: PASSAGEIROS NO METRÔ PROJETANDO SEUS PENSAMENTOS

FONTE: EISNER (2009, p. 45).

Aparecem também nessa cena o judeu, Monroe Mensh (00:45; p. 165 em NY) e 

Antonio Tonatti (p. 199 da mesma graphic novel) que, nessa sequência, não são fantasmas 

ainda. A cena entre esses dois personagens remete ao “Passageiro Noturno” de Eisner (p. 50

51 em NY): Tonatti tenta falar a todo custo com Mensh que está sentado lendo, totalmente 

imóvel e indiferente. Reparamos que a transposição intermidiática do texto fonte para o texto 

alvo é quase literal, sendo que em Eisner um bêbado tenta conversar com outro passageiro, 

sem sucesso (FIGURA 45). O fato de termos personagens de Eisner deslocados de outras 

cenas para essa não descaracteriza a transposição. O adaptador mantem a essência das 

histórias dos quadrinhos e continuamos reconhecendo o texto fonte. Conforme comenta Linda 

Hutcheon “os denominadores comuns entre as mídias e os gêneros podem ser tão reveladores 

quanto as diferenças mais significativas” (HUTCHEON, 2011, p. 14). Claus Clüver também 

enfatiza o mesmo ponto de vista quando afirma que “o estudo das relações intermidiáticas 

objetiva a comprovação das diferenças” (CLÜVER, 2006, p. 13).

Outro personagem que aparece desde o início nessa cena é Shnobble. Ele já é um 

fantasma nesse momento, fato que é enfatizado pela iluminação azul esbranquiçada que é 

projetada nele (05:23). Inicialmente ele está sentado em cima do vagão e apenas vemos as 

suas pernas penduradas enquanto ele discorre sobre os pensamentos dos passageiros sem que 

estes percebam a sua presença uma vez que não o enxergam. Esse texto específico foi criado 

pelo Armazém, podendo ser considerado uma inserção. No final dessa primeira sequência,
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podemos observar uma transição gradual para o segundo título da encenação, “Nas sombras 

da cidade” (12:35): projeções mostram intermitentemente contornos e silhuetas de 

passageiros como se eles estivessem do lado de fora esperando para embarcar; o próprio 

elenco retira de cena o banco do metrô onde estavam sentados.

FIGURA 45: O BÊBADO NO METRÔ

FONTE: EISNER (2009, p. 51).

A adaptação enfatiza a preocupação com uma dramaturgia e um estilo próprios que 

envolvem acontecimentos cotidianos e o cruzamento de múltiplas referências como o teatro, o 

cinema, os quadrinhos, a literatura e a poesia. Assim, surge aos olhos do receptor/espectador 

uma abordagem fragmentada e episódica através das colagens e da simultaneidade das cenas 

que resultam na quebra da dramaturgia linear, onde o começo, o meio e o fim e as unidades de 

tempo e espaço são seguidas rigorosamente. Percebemos que o nosso cotidiano não difere da 

abordagem da encenação uma vez que também recebemos diariamente a interferência de 

ruídos incessantes, de falas e ações concomitantes. É o próprio retrato da agitação das grandes 

cidades.

O metrô na primeira parte contribui muito para essa desconstrução. É um espaço 

coletivo que abarca diferentes e numerosos tipos urbanos, com um escoamento contínuo de 

pessoas, que reflete o movimento ininterrupto da grande cidade. É uma metáfora do fluxo
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narrativo pretendido pelo espetáculo. Um contraponto pertinente é obtido através da oposição 

das ideias de movimento e invisibilidade, pois quanto maior é o número de habitantes se 

movendo nos espaços urbanos, como no metrô, mais invisíveis tornam-se esses moradores.

Conforme a cidade grande tateia o céu em busca de mais espaço, ela igualmente se 
entoca na terra procurando lugar para o transporte, criando para si catacumbas como 
capilares, através dos quais os trens vão e vêm. Dispostos à noite em pátios nos seus 
arredores, eles repousam até a aurora (... ) Até que finalmente, encontrando a boca de 
um túnel, mergulham nas entranhas da cidade. (EISNER, 2009, p. 43). (FIGURA 
46).

FIGURA 46: O METRÔ NAS ENTRANHAS DA CIDADE

FONTE: EISNER (2009, p. 43).
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Como foi mencionado, o segundo título da encenação é “Nas sombras da cidade”. 

Podemos visualizar projeções desenhadas de silhuetas dos edifícios que surgem aos poucos no 

fundo do palco. A transição entre a cena anterior que se passa no metrô e as cenas seguintes 

que vão acontecer nas ruas da cidade, continua. Começam essa sequência as vinhetas O anel 

(p. 23) e Canção de amor fortíssimo (p. 71) que são duas cenas que estão em Nova York, a 

vida na grande cidade. O processo de criação do Armazém evidencia a busca por novas 

conexões através do intenso deslocamento das transposições ao misturarem falas e cenas do 

texto fonte com inserções cênicas criadas para o espetáculo. Lembramos que o vínculo 

original estabelecido por Eisner em suas histórias é, às vezes, modificado na adaptação teatral 

quando um personagem do quadrinista, por exemplo, é tirado do seu contexto original e é 

colocado em outra história do autor ou em uma inserção criada para o espetáculo. Ainda que 

nem sempre o receptor acesse o material que originou essas conexões, a equipe de criação 

aposta no recurso da fragmentação como uma ferramenta para alimentar e provocar a mente 

do espectador. Apesar de haver esses deslocamentos, torna-se importante enfatizar que as 

cenas continuam reconhecíveis em relação ao texto fonte e todas as conexões podem ser 

estabelecidas com o texto da encenação, conforme planilha demonstra.

A fragmentação é para nós o movimento do mundo ordenado segundo uma lógica 
interna. Essa lógica interna é a nossa voz. É aqui que nos sentimos realmente 
representados. Essa talvez seja a grande protagonista do mundo representacional da 
Companhia. Uma relação poética entre as cenas que não são meras adições. 
(MORAES, 2008, p. 12).

Ao nos referirmos à primeira cena (“O anel”) dentro do segundo título percebemos 

que a prostituta que tenta se livrar de seu cliente (FIGURA 47), é substituída na encenação 

por uma mulher indignada com seu noivo que adiou o casamento por ter entrado na polícia. 

Esse noivo, agora policial, está com a arma apontada para ela enquanto fala e aparecerá, 

conforme já mencionamos anteriormente, durante o desdobramento do espetáculo em 

diferentes momentos. A situação parece, a princípio, muito diversa do que é mostrado nos 

quadrinhos, mas os diálogos remetem diretamente à graphic novel, apresentando o mesmo 

final com a mulher atirando o anel de noivado no bueiro. Ou seja, a adaptação manteve a ideia 

central encontrada nos quadrinhos, onde uma personagem feminina dispensa o personagem 

masculino por não concordar com o futuro proposto.
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FIGURA 47: PROSTITUTA E O CLIENTE APAIXONADO

FONTE: EISNER (2009, p. 23).

A segunda cena (14:00-19:53) desse mesmo título começa com os atores balançando 

seus próprios casacos na tentativa de simularem que estão em uma forte ventania. A expressão 

corporal é evidenciada pelos gestos largos e bem marcados. Esses personagens, Rhonda e 

Herbie, encontram-se no meio de ruídos urbanos que quase impossibilitam o diálogo e a 

comunicação entre eles, numa transposição quase perfeita dos quadrinhos, “Canção de amor 

fortíssimo”, NY, p. 71. para a cena. Salientamos que a sonoplastia mecânica é acrescida de 

gritos e espirros dos atores.

O número de inserções cênicas propostas ao longo da montagem incorre na diluição 

da noção de autoria. Das três encenações aqui abordadas, Pessoas Invisíveis é a que traz essa 

questão de maneira mais enfática. No processo de criação, primeiramente, os atores são 

instigados a improvisar a partir de conteúdos dramatúrgicos que ora foram concebidos por 

Eisner, ora foram inspirados pelo espírito do quadrinista. Conforme observou a crítica teatral 

Bárbara Heliodora “a dramaturgia de Maurício Arruda Mendonça e Paulo de Moraes foi 

elaborada a partir de um trabalho de improvisação sobre os quadrinhos de Will Eisner, não em 

alguma obra específica, mas em trechos e no espírito do todo” (HELIODORA, 2002). 

Entretanto, salientamos que apesar das observações pertinentes de Heliodora, no cotejo que
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estabelecemos na planilha percebemos que existem muitas semelhanças, apesar das diferenças 

entre os textos.

O cenógrafo e o figurinista acompanham o processo coletivo e igualmente criam a 

partir do que acontece na sala de ensaios. Diferentemente de Avenida Dropsie e New York, 

por Will Eisner de Edson Bueno, onde a cenografia é a mesma durante toda a encenação, o 

espectador nessa adaptação presencia uma cenografia que muda em três momentos, ou seja, 

do metrô para a rua e da rua para o edifício. É interessante observar, particularmente nas 

encenações de Pessoas Invisíveis e Avenida Dropsie, que a rua não é somente o local onde 

transcorre a ação. É um local reconhecível e é igualmente uma representação do anonimato, 

onde o perfil de cada tipo urbano é diluído dentro desse espaço coletivo.

Ainda dentro do segundo título aparece o maratonista Benny (19:50 do DVD e p. 74 

em NY) interpretado por Sérgio Medeiros, e diferentemente do texto fonte que apresenta um 

homem idoso, a adaptação traz um homem jovem, obstinado pela ideia de vencer uma 

maratona para a qual ele não está preparado. A esposa Clara tenta impedir sem resultados a 

participação dele. No fundo da cena, as projeções mostram diferentes maratonistas se 

aquecendo.

Uma mendiga inicia o quarto episódio (21:40). Essa mulher de rua é também uma 

ótima cantora e retrata o final de O cantor de rua (p. 75 em Um contrato com Deus). Observa- 

se uma inversão com relação ao texto fonte: o texto que é falado por ela na encenação foi 

deslocado de um personagem masculino de Eisner. No espetáculo, um homem que foi um 

grande tenor conversa com a mendiga sobre o quanto ela canta bem, fazendo promessas de 

sucesso para essa mulher de rua. Ao contrário dos quadrinhos onde tínhamos uma mulher que 

havia sido cantora de ópera prometendo êxito para um cantor de rua. O final, apesar da 

mudança de gênero do personagem, é o mesmo de Eisner: ela perde o papel com o contato 

que recebeu do antigo tenor e fica só como sempre esteve.

Na última cena desse título (27:00), temos a sequência onde os três fantasmas 

aparecem juntos. A mendiga avisa um garoto para ter cuidado com um balde que está prestes 

a cair em cima dele. O fantasma de Mensh salva o garoto e volta com ele no colo. A mendiga 

grita que o lavador de janelas está despencando de cima do edifício. O lavador/ator está 

suspenso por cabos de aço e remete à mesma situação mostrada nos quadrinhos em O edifício 

(p. 228, 229, 230 e 233, em NY) quando um dos fantasmas segura a laje onde o trabalhador 

está tentando se apoiar (FIGURA 48). Aqui, diferentemente do texto fonte, é o fantasma de 

Geraldo Shnobble quem segura o limpador de vidros e não P. J. Hammond, outro fantasma de 

Eisner em “O Edifício”. Tonatti, o terceiro fantasma da cena, toca o acordeom e pede calma
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ao lavador dejanela enquanto recita o versículo 33, capítulo 36, do livro de Ezequiel: “E disse 

o Senhor a Ezequiel: Quando eu vos purificar de todos os vossos pecados, farei com que 

volteis a habitar a cidade”.

FIGURA 48: O FANTASMA DE HAMMOND SEGURA O LETREIRO

FONTE: EISNER (2009, p. 233).

“A história de Monroe Mensh” (29:00), o terceiro título da encenação, revela para 

o receptor o edifício (ou cortiço). A estrutura é menos realista do que nos outros dois 

espetáculos. As janelas estão penduradas por cabos de aço, como se demostrassem o esqueleto 

da estrutura e a pequena escadaria frontal que dá acesso ao prédio está em cena confirmando a 

concepção recorrente do quadrinista. É uma estrutura completamente transparente sendo 

possível ver as pernas do elenco quando os atores e atrizes estão debruçados nas janelas. No 

canto inferior direito do prédio cenográfico vemos a palavra Armazém no vidro, o que remete
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ao estabelecimento comercial e igualmente ao nome da Companhia aqui pesquisada. A cena 

começa com o fantasma de Geraldo Shnobble (31:17) narrando sobre Monroe Mensh 

(FIGURA 49), que nesse momento ainda está vivo. O texto foi extraído de “O Edifício” (p. 

165-166 em NY) e traz a história desse homem judeu que se envolve na causa humanitária de 

salvar crianças de acidentes ou de uma vida criminosa. O perfil estranho e reservado de 

Monroe Mensh nos faz pensar que o personagem parece um fantasma mesmo ao estar vivo, 

não havendo muita diferença de comportamento, nas duas situações. É o retrato de alguém 

que faz questão em se manter alheio a tudo e nunca se mete na vida de alguém. Quando ele 

percebe que pode ajudar as crianças, esse fato muda sua visão de mundo e ele se dá conta que 

através da caridade também é um ser vivo e útil.

FIGURA 49: MENSH APAVORADO PARA ATRAVESSAR A RUA (ATOR: MARCOS MARTINS)

FONTE: Espirais (2008, p. 172).

Com a confluência e o deslocamento de diferentes maneiras e graus das cenas 

adaptadas, já se evidencia que a encenação de Pessoas Invisíveis pode ser definida como
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transposição intermidiática das graphic novels de Eisner, apesar de reconhecermos que, 

muitas vezes, essa transposição não é exata. Através de uma série de histórias em que figuras 

marcadas pela solidão e pela falta de relevância compartilham (no metrô, na rua ou no 

cortiço) a violência que as assalta e o medo diário de viver.

Na sequência ocorre um assalto (34:50) nos moldes da vinheta Testemunhas (p. 34, 

35 em NY) onde os personagens não articulam nenhuma palavra, apenas gesticulam. Essa 

cena foi adaptada nos três espetáculos aqui abordados e a concisão da narrativa, em parte 

violenta, em parte bem humorada, explica essa escolha. (FIGURA 50) Nesse espetáculo o 

diretor inseriu falas para os personagens, e a senhora assaltada, em uma referência 

intertextual, fala trechos do conto infantil, Chapeuzinho Vermelho, enquanto é agredida (“Por 

que essas mãos tão grandes?”). E possível ponderar sobre o motivo do encenador acrescentar 

falas para cena muda bastante significativa. A ação na grande cidade é plena de ruídos com 

muitas conversas simultâneas e a comunicação entre os moradores é frequentemente truncada. 

Nas páginas dos quadrinhos o silêncio de uma sequência sem palavras não mostra 

necessariamente ausência de barulhos ou mesmo de falas. Apesar de não haver palavras os 

personagens expressam suas emoções e entendemos que algo está sendo dito. Mas no palco 

nem sempre esse resultado é alcançado. Desta forma, as falas incluídas não só evitam algum 

efeito cênico imprevisto como também amplia a gama dos sons urbanos.

FIGURA 50: UMA VIZINHA É ASSALTADA NA RUA

FONTE: Espirais (2008, p. 183).



117

A mendiga retorna à cena (42:50) e recria a situação que foi desenhada por Eisner ao 

dizer para uma barata que ela encontrou no lixo: “Você não precisa saber o porquê (da vida)!” 

(“A força da vida”, p. 22-24 em A força da vida). Nesse momento temos a compactação do 

conteúdo criado por Eisner em vinte páginas e vividas por um homem de meia idade, para 

uma única fala que é dita por uma mulher de rua, sem perder a essência do texto fonte 

(FIGURA 51). O conteúdo primordial dessa história é explicitado no título “Força da vida”, 

traduzido do inglês “Life force”, que traz a ideia da força vital, como uma mola propulsora 

que cada indivíduo tem perante a vida. Se perdemos essa força vital, ficamos à deriva, sem 

maiores motivações. Por isso, o personagem masculino de Eisner ou a mendiga na adaptação, 

aqui se encontram nessa situação de desânimo, tentando entender o sentido da vida enquanto 

conversam com uma barata.

FIGURA 51: A MENDIGA QUESTIONA SOBRE O SIGNIFICADO DA VIDA

&

FONTE: Espirais, 2008, p. 202.
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Eisner, ao criar a vinheta “Ária” (p. 79 em NY), foca no desespero de uma mulher 

que não consegue se fazer ouvir pelo seu pretendente que está no outro lado da rua. Os 

diversos ruídos urbanos e o barulho da chuva, que nessa adaptação (47:10) aparecem na 

sonoplastia impedem o encontro. Na cena adaptada a mendiga faz as vezes da amiga que, no 

original consola a namorada desolada. A mendiga acaba por receber as flores do homem que 

não viu a moça do outro lado da rua, em um acréscimo criado pela companhia. Em seguida 

(51:07), a cena da p. 175 de New York, a vida na grande cidade é transposta integralmente 

para o palco, com Mensh tentando evitar os abusos cometidos por um pai autoritário em seu 

filho. Logo depois, Monroe Mensh morre atropelado (54:00). Entretanto, diferentemente de 

Eisner, quando um menino é atingido e morto por um carro, Mensh se oferece para doar 

sangue morrendo em consequência dos procedimentos clínicos da transfusão (p. 179 em NY). 

Sob luz azulada, Shnobble narra o pequeno cortejo fúnebre do personagem (54:30).

FIGURA 52: TONATTI COM O SEU ACORDEON (ATRIZ: PATRICIA SELONK)

A
/ * 

\

FONTE: Espirais (2008, p. 194-195).

O quarto título é “A história de Antonio Tonatti” (55:33-1:29:30). Tonatti, outro 

personagem que está em O Edifício (p. 159 em NY), é um músico que toca acordeon na 

encenação, ao contrário dos quadrinhos onde ele toca violino. A cena começa com a 

transposição tal qual em Eisner, com os meninos catando objetos do bueiro (“O tesouro”, p. 

29 em NY). Em seguida, o fantasma de Monroe Mensh (58:50) começa a narrar a história de
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Tonatti (FIGURA 52) com um texto criado pela Companhia e com sons de violino ao fundo 

(e não de acordeon). Esse som de fundo faz uma conexão direta com os quadrinhos de Eisner, 

criando uma sobreposição do acordeon e violino, da mesma forma que há uma sobreposição 

dos quadrinhos na cena teatral. Tonatti é o exemplo do artista vocacionado (59:25): “O artista 

cria a beleza”, ele diz) que passa a infancia tocando para posteriormente ter o seu talento 

considerado insuficiente para seguir uma carreira.

Toda a sequência abaixo (57:50) é um exemplo concreto da ampla adaptação 

engendrada pelo Armazém Companhia de Teatro, combinando transposições, inserções e 

deslocamentos. Nesse momento da encenação, o diretor introduz um flashback que remete 

Tonatti para a sua infância: ele é uma criança e ouve da janela os vizinhos fazendo ironias, 

deboches e gozações muito sarcásticas sobre ele querer, desde sempre, ser músico e somente 

uma vizinha vê beleza na arte dele. O fantasma de Mensh vai narrar essa história e assiste a 

cena ainda sem participar dela. Em mais um texto criado pelo grupo, Tonatti comenta sobre 

ser artista com outro morador do cortiço chamado Pinelli, que foi deslocado de sua história 

original (“A antiga vizinhança”, p. 146, 147 em NY). No texto fonte (p. 201 em NY) um 

maestro desencoraja Tonatti quando ainda menino a continuar tocando acordeon, uma vez que 

não viu nele talento suficiente. Na encenação ele relata essa experiência para um garoto amigo 

seu chamado Charlie. Na sequência da adaptação, o casamento de Tonatti é mostrado; a sua 

mulher chamada de Ruth que não aparece no texto fonte, decide vender a aliança para 

comprar outro acordeom para o marido. No texto fonte só existe uma menção a ela quando 

Tonatti está tocando violino no enterro da esposa: “ele tocou em seu velório com uma beleza 

estridente que levou todos às lágrimas.” (p. 202 em NY). Conforme Linda Hutcheon “a 

adaptação é uma derivação que não é derivativa (...) a adaptação como conceito pode expandir 

ou contrair”. (HUTCHEON, 2011, p. 30). Completamos essa ideia reiterando que toda a obra 

é autônoma.

Conforme já apontamos, o espetáculo utiliza dos ruídos, das ações e dos diálogos 

simultâneos dos moradores para representar a cidade em toda a sua amplitude opressora e, 

muitas vezes, desumanizada. Por isso, surgem reincidentemente sons martelantes e metálicos 

provocados pelos moradores que batem nos encanamentos, reclamando para o zelador sobre a 

falta de água quente (52:17). A atriz Simone Mazzer, com o cabelo raspado, foi indicada para 

o prêmio Shell pela composição desse personagem (FIGURA 53). Os ruídos dos canos trazem 

um cadenciamento irritante e agressivo muito característico do ambiente urbano, com a 

iluminação piscando para acentuar essa sensação. O fantasma de Mensh está em cima do 

prédio “orquestrando” esses movimentos de luz como se fossem marionetes.
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O ar da cidade torna o homem livre — diziam os servos inebriados presos às terras 
dos feudos. [...] O ar da cidade torna o homem escravo -  poderíamos dizer nós,
citadinos de hoje, sufocados após um milênio de urbanização, confinados em 
megalópoles. (BRANDÃO, Espirais, p. 173; grifos da autora)

FIGURA 53: SIMONE MAZZER COMO ZELADOR DO EDIFÍCIO

FONTE: Espirais (2008, p. 191).

O zelador (1:13:28) está em cena e no seu quarto solta grunhidos como se 

desabafasse a raiva, a solidão, os desejos reprimidos, a frustração. Tal qual o texto fonte (p. 

120, 121, 122, 123, 124 em Um contrato com Deus) temos a transposição dos diálogos e da 

ação propostos por Eisner, que retrata com exatidão o chamado “mundo cão” onde está 

inscrito o cotidiano de tantas pessoas. Temos a impressão que Paulo de Moraes consegue 

aprofundar ainda mais essa cena de uma forma contundente. Um pouco mais para frente, uma 

garota se insinua para o zelador, envenena o cachorro de estimação dele e rouba o seu 

dinheiro. No texto fonte o cachorro que é morto chama-se Hugo e aqui Victor. A ação da 

garota resulta na exposição do zelador em espaço público com os vizinhos presenciando a 

cena quando a menina corre para a frente do prédio acusando e simulando ter sido molestada 

pelo zelador. Quando a polícia chega, o zelador acaba se matando uma vez que seria acusado 

de tentar bater e abusar da menina. Em uma cena simultânea, Tonatti recebe uma ligação 

telefônica com a notícia da morte de sua esposa em uma situação que foi espelhada em uma 

outra história de Eisner, “Opera” (p. 76 em NY).
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A história de Tonatti (1:19:17) finaliza com “Pequeno sermão” (p. 120 em NY), em 

uma cena simultânea com Tonatti ao fundo, bebendo com tristeza pela perda da esposa. As 

palavras do pregador, representado por Fabiano Medeiros, são bastante ostensivas ao dar 

ênfase ao amor que devemos sentir pelo outro, entretanto, esse discurso torna-se 

completamente vazio. A cena resulta em um contraponto entre o amor genuíno que Tonatti 

sente pela esposa, agora morta, e as palavras ocas do sermão apresentado pelo pregador; tudo 

sublinhado pela expressão corporal e facial dos atores/personagens.

No espetáculo, o comportamento corporal que buscávamos tinha que dar conta dessa 
síntese entre quadrinhos e cena. Lembro que no começo do processo as ações 
tendiam a ficar fragmentadas demais, o que para a gente não funcionava muito. Se 
não fragmentávamos, íamos para um desenrolar da ação muito fluida, que também 
não retratava bem os personagens (...). No Pessoas Invisíveis, a postura corporal e os 
gestos têm, em muitos momentos, uma primazia sobre a palavra. Por isso os corpos 
precisam trabalhar muito a síntese. (SELONK. In: Espirais, 2008, p. 78).

Em uma cena criada para o espetáculo (1:22:00), o músico Tonatti fala sobre a 

ausência da esposa e o fantasma de M ensh narra sobre a habilidade musical dele e a influência 

benéfica de sua musicalidade. Havia uma certa magia no músico que podia, por exemplo, 

fazer renascer o amor em um casal que está rompido. Mensh que inicia e finaliza a narração 

desse título, comenta que Tonatti adoece na medida em que o edifício é demolido e morre 

quando o novo prédio é inaugurado (1:28:45). Existe nesse momento um a conexão com as 

ideias de Eisner que dão uma ênfase à memória que se perde, junto com as referências 

pessoais de cada um, toda vez que um prédio é derrubado (p. 208, 209 em NY).

“A h istó ria  de G eraldo  Shnobble” (1:29:18) traça, mais uma vez, o perfil de 

alguém incompreendido e que tem os seus dons e habilidades sufocados por um padrão de 

normalidade a ser seguido. É o quinto e último título do espetáculo que começa com um casal 

onde o personagem masculino relembra com muito ânimo e nostalgia da infância passada 

naquele quarteirão (FIGURA 54). A jovem  esposa demonstra interesse nas memórias do 

marido. No texto fonte o casal é mais velho e abastado sendo que a mulher não transparece o 

menor interesse pelo espaço sujo e feio que outrora foi habitado pelo marido (p. 146, 147 em 

NY). Apesar de Geraldo (no original Gerhard) Shnobble já  ter aparecido como fantasma na 

primeira cena (“No subterrâneo”) e também na cena final do segundo título (“Nas sombras da 

cidade”), quando essa cena específica se inicia ele ainda não é um fantasma. Notamos 

também que quando o personagem aparece como fantasma ele apresenta uma segurança ao 

falar que não ocorre quando o personagem está vivo.
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FIGURA 54: MEMÓRIAS NOSTÁLGICAS DE UM ANTIGO MORADOR (ATOR: SÉRGIO MEDEIROS)

Essa história será narrada pelo fantasma de Tonatti, posteriormente à realização das 

duas cenas iniciais incluídas nesse título. Geraldo está conversando com a mãe e demostra a 

sua habilidade de voar (FIGURA 55). O ator é suspenso por cabos de aço. Mais uma vez há 

forte expressão corporal, com movimentos repetidos e alongados por parte do ator que 

representa Shnobble (Fabiano Medeiros). A ênfase na pesquisa do personagem a partir do 

movimento corporal é uma marca do Armazém Companhia de Teatro na busca de novas 

relações entre a fala e a ação física. Quando o personagem diz: Eu posso voar!”, os gestos

do ator não serão ilustrativos como, por exemplo, bater os braços como asas. Será um 

movimento corporal fora do esperado, como ocorre no espetáculo, quando Shnobble se mexe 

com movimentos enfáticos em diferentes direções, enquanto conta para os pais a respeito de 

seu dom (1:37:45). É uma partitura corporal que, a partir das improvisações do elenco, motiva 

o surgimento de um movimento que é seguido por outro e, assim, sucessivamente. Conforme 

comenta Patrícia Selonk, atriz de todas as montagens do Armazém Companhia de Teatro:

FONTE: Espirais, 2008, p. 205.
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A companhia aplicou um conceito que chama de “pulsação”, uma forma de trabalhar 
que vinha das ideias de Grotowski e Meyerhold, e que enfatizava a pesquisa da 
personagem a partir do movimento (...) Mas estas influências não foram as únicas 
(...) A gestualidade, muitas vezes, caminhava no sentido inverso ao fluxo verbal. 
(SELONK. In: Espirais, 2008, p. 24).

FIGURA 55: SHNOBBLE COM A MÃE (ATORES: SIMONE MAZZAR E FABIANO MEDEIROS)

FONTE: Espirais (2008, p. 65).

Encontramos todas as referências dessa história em Eisner (p. 66 em The Spirit) 

quando os pais de Geraldo o proíbem de voar para que seja alguém “normal”, entretanto, os 

diálogos foram criados pela Companhia (1:34:04). A cena também remete à página 65 em The 

Spirit onde dois quadros no texto fonte são desdobrados em toda a ação que aparece na cena 

adaptada.

Na cena seguinte desse título, temos o início da narração com o fantasma de Tonatti 

(1:35:58) mas no original é o próprio quadrinista que narra a história de Shnobble. O fantasma 

repete literalmente as palavras de Eisner (p. 64 em The Spirit): “Bem, antes de começar esta 

história queremos deixar uma coisa bem clara... Isto não é uma história engraçada...Queremos
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fazer apenas um relato de Gerhard Shnobble começando do ponto em que ele descobriu que 

podiavoar.” (EISNER, 1986, p. 64).

N a sequência o fantasma de Tonatti narra que Schnobble cresceu e banqueiros o 

empregaram, com diálogos criados para a cena. Após ter sido promovido à vigia, os bandidos 

roubam o banco e encurralam Shnobble. Ao se desentenderem os bandidos matam Red, o 

chefe da gangue que não tem pernas (1:46:26). Esse personagem é inspirado em “Ruivo”, na 

tradução brasileira de Leandro Luigi Del Manto. Ele não tem mais as pernas que foram 

perdidas na guerra do Vietnã; o personagem aparece na graphic novel Avenida Dropsie (n.p.). 

N a encenação de Paulo de Moraes, o personagem é deslocado de seu primeiro contexto para 

aparecer aqui como um bandido. O impacto para o espectador/receptor em ver o ator muito 

bem caracterizado sem as pernas é motivo suficiente para trazer o “Red” para esse momento 

do espetáculo.

Com o assalto (1:48:00) Schnobble é demitido (p. 66 em The Spirit). No texto fonte, 

o detetive Spirit aparece com policiais e persegue os bandidos até o topo do edifício para onde 

Schnobble também subiu. De lá, ele saiu voando para provar a todos que ele pode ser alguém 

(p. 67-68 em The Spirit). O mesmo se repete na encenação, enquanto Geraldo está voando em 

busca de reconhecimento, ele acaba sendo vítima de uma bala perdida por causa do tiroteio 

entre os policiais e os bandidos. O fantasma de Tonatti (1:50:51) reaparece e narra o fim de 

Schnobble com as mesmas palavras do texto fonte (p. 70 em The Spirit): “E assim... sem 

vida... Gerhard Shnobble foi caindo até o chão. M as não chore por Shnobble... M elhor 

derramar uma lágrima por toda a espécie humana... Pois nem uma só pessoa entre toda a 

multidão que viu seu corpo despencar soube, ou ao menos suspeitou, que naquele dia Gerhard 

Shnobbletinhavoado!” (EISNER, 1986).

Os fantasmas de Mensh e Tonatti retiram o corpo de Geraldo de cena (1:51:48). 

Shnobble agora também é um fantasma. Observamos que no texto fonte Mensh e Tonatti 

terminam como fantasmas (“O Edifício”, p. 229 em NY), entretanto, Gerhard Shnobble, ao 

morrer, transforma-se em anjo (p. 70 em The Spirit. A moradora da janela (1:57:00) que já  

havia aparecido anteriormente (p. 108 em NY) reclama do barulho das crianças. Os três 

fantasmas (FIGURA 56) cobrem e descobrem os rostos com seus casacos discorrendo sobre a 

felicidade dos pequenos momentos como andar de bicicleta sem as mãos, o vento batendo no 

rosto, uma manhã ensolarada. O espetáculo encerra com um a das vizinhas do cortiço 

perguntando para M ensh como se ele ainda estivesse vivo: “Voltou cedo, Sr. Mensh! Perdeu o 

emprego?” (1:55:18).
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FIGURA 56: OS TRÊS FANTASMAS - TONATTI, MENSH E SHNOBBLE

FONTE: Espirais (2008, p. 184-185).

A montagem de Pessoas Invisíveis traz uma característica marcante em relação às 

outras montagens aqui abordadas, sem que isso aponte para um critério qualitativo: há uma 

ênfase no sofrimento e no drama dos personagens que são os heróis anônimos de cada dia.

4.4 NEW YORK POR WILL EISNER PELO GRUPO DELÍRIO DE TEATRO

Bem, antes de começar a história queremos esclarecer uma coisa... Isto não é uma 
história engraçada! Pretendemos fazer apenas um relato sobre Gerhard Shnobble. 
Começando do ponto em que ele descobriu que podia voar. Por favor... não ria...

(Will Eisner, A História de Gerhard Shnobble)

New York por Will Eisner, na montagem do Grupo Delírio de Teatro (FIGURA 57, 

cartaz do espetáculo), em Curitiba, 1990, dirigido e adaptado por Edson Bueno é 

historicamente a primeira aparição em teatro do personagem The Spirit no Brasil, desde que 

foi criado em 02 de junho de 1940 por Will Eisner. O espetáculo durava uma hora e quarenta
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minutos, divididos entre o primeiro ato com uma hora e o segundo ato com quarenta minutos, 

e dez minutos de intervalo. Entraram na escritura dramatúrgica as graphic novels New York -  

a grande cidade, O edifício, Um contrato com Deus e outras histórias de cortiço e algumas 

histórias que apareceram nas revistas Gibi Semanal The Spirit, que incluíam as narrativas de 

Plaster de Paris, A História de Gerhard Shnobble e P’Gel.

FIGURA 57: CARTAZ DO ESPETÁCULO. ARTE -  FOCA CRUZ

FONTE: BUENO (2019, p. 145).

Diferentemente das outras adaptações, nesse espetáculo não havia a ênfase 

tecnológica tão presente nas outras duas encenações aqui estudadas, principalmente, porque 

essa estreou há trinta anos. Este fato não impediu que o encenador executasse uma montagem 

com cortes narrativos e cênicos que remetiam à linguagem cinematográfica, lembrando que 

Eisner já apresentava essa característica em seus desenhos, pelos ângulos singulares e pelo 

jogo de luz e sombra. A falta de outros recursos tecnológicos na época como projeções e 

aparatos de iluminação mais sofisticados foi devidamente compensada por uma concepção de
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movimento corporal e narratividade poética que integrava o texto verbal com os cortes da 

linguagem cinematográfica. Conforme Edson Bueno na entrevista para essa dissertação

(APÊNDICE 1), é instigante fazer uso das propostas de linguagem de Eisner, que

graficamente aproximam-se do cinema para encontrar tangências com a linguagem do teatro.

A montagem pelo Grupo Delírio estava centrada mais na narrativa existencial e 

cômica de Eisner, ou seja, buscava aquilo que, conforme Bruno de Assis, em sua dissertação 

Sobre adaptações em histórias em quadrinhos para o teatro, o próprio quadrinista propunha:

Eisner é um dos primeiros autores de HQs que vai na contramão do que viria tornar- 
se a mainstream dos quadrinhos norte-americanos: desenhos de alto impacto, que 
passaram a dominar sobre a qualidade dos roteiros. Eisner, pelo contrário, insiste em 
uma forma onde o roteirista não está submetido aos desenhos, mas sim o contrário.
Trabalha para que a forma seja o mais justa possível para alcançar o que seja
necessário para o entendimento do roteiro. (GARCIA, 2005, p. 56).

Nessa adaptação percebemos que a escritura dramatúrgica (roteiro adaptado) busca 

alcançar o universo retratado no texto fonte, através, principalmente, dos personagens Spirit e 

Gerhard Shnobble.

O vigor da cena teatral não está no funcionamento dos mecanismos separados, mas 

no movimento que os une dando vida ao trabalho em construção. A plateia presenciava o 

encontro da arte sequencial com a mídia teatral, que rompia com a visão absoluta da realidade 

evidenciando a relatividade das situações. Através de uma visão multifacetada e articulada 

pela presença de duas mídias (teatro + quadrinhos), a primeira na sua materialidade, a outra 

através de sua constante referência, Spirit o herói sem superpoderes, é o retrato do homem em 

sua busca por justiça e reconhecimento, onde o épico (super-heróis) e o dramático (o homem 

comum) coexistem.

Não é um personagem fácil de construir (... ) Uma combinação heroica de força, 
ingenuidade e beleza. Acrescenta-se à personalidade um leve toque de melancolia, 
ainda assim, salpicado aqui e ali por um espírito cômico e surpreso, que não me 
escapava nos quadrinhos de Eisner. Doloroso quando sobe a gola do capote e abaixa 
a aba do chapéu, mas engraçado quando arregala os olhos e se surpreende com as 
pernas de uma “femme fatale” . (BUENO, 2019, p. 111).

O humor também aparece no espetáculo ao acentuar nos personagens encenados as 

suas indecisões e incapacidade para agir. Edson Bueno enfatizou na encenação elementos 

relevantes tanto para os quadrinhos como para o teatro -  comicidade, drama, suspense. 

Notadamente o humor na cena do Grupo Delírio não somente provocava as reações de riso 

como, igualmente, potencializava a violência. A gangue de bandidos nas figuras de Fuinha e
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Escovinha são alguns dos exemplos: eles são tipos caricaturais, com intensa comicidade 

(FIGURA 58), mas que cometem as maiores atrocidades como ao executarem uma criança (p. 

217, 218 em Meu delírio, 2019).

FIGURA 58: FUINHA E ESCOVINHA, BANDIDOS COM O REGISTRO DA CARICATURA (ATORES:
PAULO MARTINS E NEI MENDES)

FONTE: BUENO (2019, p. 176).

Como já apontamos, Eisner não nega que ele usa em suas histórias certas estilizações 

e caricaturas com o objetivo de se fazer entender mais claramente. O Grupo Delírio optou sem 

receios por apresentar esse recurso, costumeiramente apontado como algo menor -  o 

estereótipo -  em nome da teatralização dos tipos criados nos quadrinhos e recriados para o 

palco. Nessa encenação o uso da caricatura e da estereotipia torna-se mais enfática do que nas 

duas montagens estudadas anteriormente. Entretanto, acentuamos a ideia de que o uso do 

estereótipo não é uma simplificação: sabe-se que o ato de selecionar e salientar alguns traços 

de determinados personagens pode resultar em composições críticas de grande apelo. Na 

fusão intermidiática aqui apontada entre quadrinhos e teatro, temos duas mídias que 

frequentemente expõem o estereótipo sem pudores. O próprio Eisner em seus livros teóricos, 

já citados, elenca o estereótipo e a caricatura como fecundos recursos de linguagem. Em 

Quadrinhos e arte sequencial (1995, p. 148), Eisner comenta que a caricatura é resultado do
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exagero e da simplificação. O realismo é o apego à maior parte possível de detalhes. A 

eliminação de parte dos detalhes faz com que a imagem seja mais facilmente assimilada e 

reconhecida, acrescentando-lhe humor. Reter os detalhes confere credibilidade porque se 

aproxima mais daquilo que o leitor efetivamente vê (EISNER, 1995). Daniele Barbieri aponta 

em A linguagem dos quadrinhos que:

(...) destacamos o aspecto de intensificação comunicativa (...) essa operação de 
caricatura é também uma seleção qualitativa. A facilidade de reconhecimento 
aumenta ainda mais se a representação das características que são caricaturizadas se 
extrai de um conjunto limitado, e já conhecido pelo leitor, de modos alternativos de 
representar essas características. (BARBIERI, 2017, p. 191).

A iluminação da encenação ressaltava essa potência da linguagem trazendo para a 

cena o jogo de claro-escuro que, conforme já comentamos, o próprio Eisner trazia do teatro 

ídiche.

O espetáculo não é apenas iluminado. É luminoso. Raramente o teatro paranaense 
mostrou tanta criatividade em termos de iluminação nessa última década. Beto Bruel 
soube não só valer-se dos recursos como também entrar no clima claro e escuro dos 
quadrinhos de Eisner com toque de contundente originalidade. (LOPES, 1990, O 
Estado do Paraná, 05/10/1990).

Como também ocorreu nas outras adaptações aqui estudadas, o timing da cena 

teatral, que é naturalmente estendido, criava uma equivalência em relação ao zoom utilizado 

nos requadros de Eisner e até mesmo do zoom da lente cinematográfica. O resultado 

proporciona para o receptor teatral a possibilidade de acompanhar as ideias e os movimentos

dos atores, mesmo quando são simultâneos. Conforme já mostramos na análise das

encenações anteriores, a questão do tempo-ritmo é um desafio sempre presente quando os 

quadrinhos são adaptados para o palco. Esse timing específico resultante da transposição entre 

as mídias artísticas aqui envolvidas.

Outro aspecto relevante, bastante presente nessa encenação, é que os quadrinhos de 

ação e de humor que foram transpostos para o palco fogem do registro mais realista. É uma 

estética da convenção e do artificialismo que está em sintonia com a encenação do Grupo 

Delírio, distanciando-se de um teatro mais convencional e realista. A proposta do espetáculo 

não tinha a preocupação com a “ilusão da realidade”, o que era plenamente sustentado pela 

linguagem das histórias em quadrinhos que foram adaptadas para o palco. Em contrapartida, 

os quadrinhos de super- heróis, conforme as palavras de Barbieri (2017) mantém uma estreita 

relação com os monólogos interiores tão praticados no teatro.
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Mas há um certo tipo de quadrinhos de tendência realista no qual a marca do teatro, 
apesar de tudo, permaneceu forte. Refiro-me aos quadrinhos de super-heróis norte- 
americanos, cuja tendência aos longos monólogos e à forte presença dos diálogos 
mantém uma forte relação com a clássica necessidade teatral de expressar com a 
palavra aquilo que a ação não pode mostrar. (BARBIERI, 2017, p. 190).

O espetáculo trabalha com esses dois registros: o da caricatura, distante da realidade 

mimética e do texto verbal de cunho mais realista através das falas interiorizadas do Spirit, 

como por exemplo, na introdução da Cena I do espetáculo (p. 203 do roteiro) quando o 

personagem divaga sobre o conteúdo da peça (“é uma peça de teatro sobre todos nós [...] é 

também uma história de crimes”) e a demolição do edifício. Novamente salientamos que o 

espetáculo não é um subproduto dos quadrinhos, ao contrário, há um diálogo entre as mídias 

que resulta em outra obra, autônoma e independente. Nesse sentido, Kristeva enfatiza que

A linguagem poética aparece como um diálogo de textos: toda sequência se faz em 
relação a uma outra proveniente de um outro corpus, de maneira que toda seqüência 
[sic] está duplamente orientada: para o ato de reminiscência (evocação de uma outra 
escrita) e para o ato de intimação (a transformação dessa escritura). (KRISTEVA, 
1978, p. 120-121).

De fato, foi um grande desafio para Bueno transpor os elementos imagéticos dos 

quadrinhos para o universo teatral. O encontro intermidial entre o texto fonte e o espetáculo 

adaptado também demonstra a influência recíproca entre a cultura popular e a erudita, o que 

contribui para o enriquecimento do universo sensível de cada espectador.

Observamos também que através da teatralização dos elementos da narrativa gráfica, 

de que forma a característica bidimensional dos quadrinhos é expandida para a 

tridimensionalidade espacial do teatro. Denise Guimarães analisa a transposição dos 

quadrinhos para o cinema no filme intitulado de The Spirit de Frank Miller através do qual 

podemos extrair um paralelo com a adaptação dos quadrinhos para o palco:

O mais surpreendente no filme de Miller é a busca dos efeitos da 
bidimensionalidade da página impressa, exatamente na contramão da representação 
da tridimensionalidade viabilizada pelas neotecnologias (...) É justamente em 
momentos como esses que a dimensão estética integra-se à linguagem 
cinematográfica, agregando-lhe valores artísticos consideráveis. (GUIMARÃES, 
2010, p 13).

A fragmentação, um recurso cada vez mais presente na mídia teatral contemporânea, 

é utilizada no espetáculo para incrementar o peso dos personagens que, às vezes, podem 

aparecer e reaparecer sem perderem sua força e o fio condutor, permitindo que passem de 

coadjuvantes para protagonistas de uma cena para a outra.
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Outro elemento que reforça o palco como espaço da convenção é quando o 

personagem de Gerhard Shnobble, que foi concebido pelo quadrinista como o homem que 

sabia voar mas que ninguém sabia disso, é mostrado no teatro sugerindo o referido voo 

através de uma estrutura física e visível, um cabo de aço, sem que isso impedisse a magia do 

momento. Os recursos de iluminação fornecem texturas e camadas que diminuem a 

visualização do cabo de aço pelo receptor.

O jogo cênico proposto pelo Grupo Delírio faz uso da estilização formal onde os 

atores expressam uma variedade de ritmos e movimentos. No âmbito da expressão vocal 

encontramos algo semelhante: variações tonais que sublinham o extraordinário, na tentativa 

de dar voz aos personagens de Eisner:

O que era perfeitamente visível era que os atores haviam sim se inspirado nos 
desenhos de Eisner, mas só com eles não se satisfaziam. Aquelas criaturas 
humanizadas pelos seus defeitos e não por suas qualidades. Mas defeitos que eram 
qualidades porque refletiam a passagem do tempo, o exercício da vida e das dores, 
lágrimas e gargalhadas que dão forma à nossa carne escondida por baixo das roupas. 
Seres humanos cheios de expectativas que a vida iria se encarregar de destruir. 
(BUENO, 2019, p. 124).

Diferentemente das outras montagens teatrais aqui apontadas, New York por Will 

Eisner centrou sua adaptação a partir de um protagonista, que ocupava o centro da cena e 

comandava a ação e a narrativa: The Spirit. Em função disso, daremos destaque para essa 

criação de Eisner no sentido de detalharmos o perfil desse personagem procurando justificar a 

motivação do encenador em levá-lo para a cena teatral.

4.4.1 THE SPIRIT

A narrativa quadrinística The Spirit surge com o assassinato do detetive Denny Colt, 

um combatente do crime pelas mãos do vilão Dr. Cobra. Um início trágico, mas que seria 

fundamental para o surgimento de um ícone da cidade fictícia de Central City. Na realidade, 

Denny Colt consegue escapar das garras do Dr. Cobra. Entretanto, quando ele consegue 

fugir, também descobre que foi considerado morto. A partir desse fato, ele resolve 

permanecer no anonimato para enfrentar os criminosos que assolam a cidade. Seu esconderijo 

fica no cemitério Wildwood e sua identidade secreta é revelada apenas para o comissário de 

polícia Dolan e sua filha Ellen Dolan.
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Colt teve que se virar do jeito mais difícil. Sem superpoderes, sem superuniforme 
capaz de lhe dar vantagem sobre as pérfidas forças do mal que maculam nossa 
sociedade. Ele tinha de combater o crime, correndo o risco de se arrebentar. Afinal, 
Denny é de carne e osso como qualquer humano. Enquanto todos pensavam que o 
maligno Dr. Cobra havia assassinado o investigador [...], Spirit aproveitou-se do 
manto do anonimato para enfrentar os criminosos além do alcance da lei, agindo à 
vontade, mesmo na marginalidade. (EISNER, 1990, p. 4).

A característica de apresentar fraquezas como todo ser humano é fundamental para 

gerar empatia. Denny Colt -  o Spirit -  pode perder e vencer como qualquer ser humano que 

venha a enfrentar os problemas e os desafios do cotidiano. É um herói sem super poderes e 

sem uniforme colorido. O personagem costuma usar terno, sobretudo e chapéu mas também 

luvas e máscara (FIGURA 59), o que reforça o estereótipo do detetive, que nem sempre vence 

e, às vezes, fracassa.

Especificamente quanto ao protagonista Spirit, julgo que o conceito de herói 
revelado pela obra de Eisner antecipa a forma como, atualmente, os meios da 
chamada “comunicação de massa” passaram a incorporar novas temporalidades e 
espaços expressivos, onde fica difícil reconhecer fronteiras nítidas e onde não cabem 
maniqueísmos. Assim é que, enquanto os super-heróis dos quadrinhos representam a 
hipervalorização do conceito grego de herói -  como alguém disposto ao sacrifício, 
destinado a proteger e a servir o grupo a que pertence, o herói urbano de Eisner 
mistura características universais, sendo um ser que cresce na experiência da 
jornada, um ser em transformação, solitário e solidário. (GUIMARÃES, 2010, p. 7).

Salientamos um grau de dificuldade na análise da cena adaptada em função das 

inúmeras publicações e gibis desse personagem. Nos Estados Unidos, The Spirit tinha uma 

tiragem semanal com extensão de sete páginas, em preto e branco. Foi publicado entre 1940 e 

1952. Nesses doze anos foram mais de 600 histórias, além de uma tira diária nos jornais, o 

que durou de 8 de dezembro de 1941 a 11 de março de 1944. Um serviço de distribuição 

conhecido como “Register and Tribune Syndicate” (1922-1986), se encarregava de 

encaminhar para diversos jornais as histórias em quadrinhos de diferentes autores. As 

publicações apresentavam uma grande variedade de situações, com um toque de humor negro 

bastante reconhecível. Em 1966, The Spirit reapareceu em um número especial do “New York 

Magazine” e em dois números de uma revista publicada pela Harvey Comics.

No Brasil, o herói estreou em 1942 no Gibi Mensal, revista que sedimentou entre nós 

o formato do comic book, ou seja do gibi, pela Editora Globo. Posteriormente, em 1953, essa 

editora mudou de nome para editora Rio Gráfica e publicou em 1975 aventuras do The Spirit 

no “Almanaque do Gibi” com periodicidade semestral e com seis edições publicadas As 

editoras L&PM, em 1986, NG entre 1987 e 1988 e Abril Jovem em 1990 também publicaram 

as aventuras do detetive mascarado.
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FIGURA 59: IMAGEM DO SPIRIT POR EISNER

FONTE: EISNER (1990, p. 2).

Eisner é o primeiro desenhista de quadrinhos a usar o close, o super close- up e a 

splash page, que é um termo dos quadrinhos. Originalmente, eram os quadros de página 

inteira que abriam as histórias, junto com os créditos dos autores. Atualmente, as splash pages
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podem estar em qualquer momento da história, sempre quando o autor quer destacar um 

acontecimento.8 O fato de Eisner jogar regularmente com esses recursos gráficos resulta em 

propício material a ser adaptado. Os aspectos culturais, políticos e sociais também são 

essenciais na composição de uma boa história e The Spirit reunia todos esses elementos. 

Dessa maneira, a adaptação teatral realizada por Edson Bueno dispunha de um texto fonte 

ideal para oferecer à imaginação do receptor/espectador. As narrativas de The Spirit e a 

narrativa teatral, em geral, são potencializadas pela relação intermidiática, contribuindo para a 

construção de novos sentidos e para a amplificação da comunicação.

Outro aspecto importante e que também é motivador para uma adaptação 

quadrinística é o fato do The Spirit de Eisner dialogar de forma muito próxima com os filmes 

do gênero noir, que estão diretamente ligados ao estilo da literatura policial. A palavra noir, 

que em francês significa negro, é um estilo de suspense por excelência, com gangsteres, 

detetives e policiais povoando essas narrativas situadas em um mundo degenerado e 

repulsivo. O estilo se relaciona com o expressionismo do cinema alemão dos anos 1910-1920 

e seu acentuado jogo de luz e sombra popularizado nos anos 1930-1940 em Hollywood, no 

qual tiveram destaque alguns realizadores como Fritz Lang (Fury de 1936, You only live once 

de 1937) e Otto Preminger (Laura de 1944), dentre outros.

Apesar de não existir uma trama típica dos quadrinhos, The Spirit apresenta 

elementos de apelo imediato que foram devidamente inseridos na transposição para o palco. 

New York por Will Eisner evidencia o fato de qualquer narrativa pode ser contada em outras 

linguagens. É possível afirmar que essa peça teatral de suspense, humor e drama, assim como 

os quadrinhos, apresentam narrativas oriundas de diferentes gêneros.

Como já salientamos, as sensuais e perigosas mulheres fatais (femme fatale) que são 

tão recorrentes em Eisner foram efetivamente transpostas para o palco e com a mesma 

finalidade: contestar o poderio masculino através da sedução e enfraquecer o poder do Spirit. 

Essas belas mulheres, apesar de serem vilãs, trazem um enriquecedor componente humano: 

em algumas situações, elas se arrependem de suas vilanias e até cooperam com o detetive 

mascarado. No espetáculo entraram em cena Plaster de Paris (FIGURAS 60 e 61) e P’Gell 

(FIGURAS 62 e 63).

8 Disponível em: https://splashpages.wordpress.com/sobre/. Acesso em: 20/06/2020.

https://splashpages.wordpress.com/sobre/
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FIGURA 60: PLASTER DE PARIS, POR EISNER

FONTE: EISNER (1991, p. 42).

FIGURA 61: PLASTER DE PARIS, ROTEIRO (ATRIZ: ROSANA STAVIS)

\

FONTE: BUENO (2019, p. 179).
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FIGURA 62: P ’GELL POR EISNER

FONTE: EISNER (1990, p. 18).

FIGURA 63: P ’GELL, ROTEIRO (ATRIZ: SILVIA MONTEIRO)

FONTE: BUENO (2019, p. 177).
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No livro “O meu delírio” (2019, p. 97), o diretor Edson Bueno expõe no capítulo 

dedicado à produção e montagem de New York por Will Eisner a jornada que vivenciou ao 

propor seu sonho artístico de levar Eisner para o palco. No fim da década 1980 não havia 

editais de cultura e leis de incentivo. Ele era um jovem diretor e nem sempre recebeu atenção 

e confiança devidas. Mas foi esse sonho que o impulsionou e permitiu a materialização do 

projeto. Eisner em O sonhador (Devir, 2007) apresenta Billy, um jovem desenhista que não 

abre mão do sonho de ser reconhecido pela sua arte quadrinista e que dispensa propostas 

financeiras de peso caso não se enquadre em seu ideal artístico. É a terceira graphic novel do 

autor, publicada pela primeira vez em 1985, de cunho autobiográfico explícito, com Eisner 

incluindo vários episódios da prória vida. A persistência de Edson Bueno e a consequente 

realização de seu ideal também poderia receber o título de “O sonhador”, confirmando as 

aspirações que existem dentro de todos nós.

4.4.2 ANÁLISE DO ESPETÁCULO

A planilha a seguir (QUADRO 3) demonstra a ordem completa das cenas adaptadas 

por Edson Bueno a partir de The Spirit e de outras graphic novels de Will Eisner, conforme já 

especificamos inicialmente. Algumas das cenas serão analisadas posteriormente.

QUADRO 3 -  PLANILHA COMPARATIVA DE THE SPIRIT

NEW YORK POR WILL EISNER PELO GRUPO DELÍRIO DE TEATRO (1990)

DIREÇÃO: EDSON BUENO

A partir dos textos fontes por W ILL EISNER:

1) Nova York, a vida grande cidade (2009);

2) Um contrato com Deus (1995);

3) O edifício (2009);

4) The Spirit (publicado entre 1940-1952) onde aparecem A história de Gerhard Shnobble no episódio de 

05/09/1946, Plaster de Paris no episódio de 07/11/1948, P'Gell no episódio de 06/10/1946.

TEXTO FONTE (W ILL EISNER) ROTEIRO DO ESPETÁCULO 

1° ATO
Prólogo: A cantora de jazz.
Essa personagem aparece mais 
três vezes durante o 
espetáculo, narrando algumas 
sequências. (p. 202 em O 
meu delírio). Observamos que 
a partir de agora vamos nos 
referir ao livro como "roteiro".

COMENTÁRIOS

- Inserção cênica. Abertura do 
espetáculo. Essa personagem não 
aparece no texto fonte e inicia o 
espetáculo com uma canção (letra 
de Edson Bueno e melodia de Celso 
Piratta, diretor musical do 
espetáculo)
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- "The Spirit" (publicado entre 
1940 e 1952);
- "O edifício" (p. 161, 162, 163 em 
Nova York, a vida na grande 
cidade);
- "A história de Gerhard 
Shnobble" (p. 64 em The Spirit, 
1986).

- The Spirit (Em The Spirit);

- "Nosso quarteirão" (p. 151, 
Nova York, a vida na grande 
cidade)

- "O anel" (p. 23, Nova York,a vida 
na grande cidade)

- The Spirit (The Spirit, 1990)

- "O zelador" (p. 107 em Um 
contrato com Deus).

- "O cantor de rua" (p. 75 em Um 
contrato com Deus).

- "Caixa de correio" (p. 91 em 
Nova York, a vida na grande 
cidade).

- "O tesouro" (p. 29 em Nova 
York, a vida na grande cidade).

- "The Spirit" (p. 43 em The Spirit, 
1990).

- "Lar” (p.38 em Nova York,a vida

Cena 1 -  Spirit sai do túm ulo
The Spirit apresenta-se para o 
público comentando que o 
personagem principal é um edifício 
uma frase da introdução de "A 
história de Gerhard Shnobble"
(p. 203 do roteiro).

Cena 2 -  Grande edifício
Spirit e Macabre se enfrentam 

e Spirit é alvejado (p. 204).

- As vizinhas discutem. Um 
policial aparece. Uma mulher 
chama seu filho para 
dentro de casa. Três idosos 
conversam (p. 204, 205).

- Adolfo quer casar com Mary, 
uma prostituta que o rechaça.
(p. 205).

- Spirit telefona para a polícia, 
denuncia Macabre e fala de 
Plaster de Paris, uma vilã, que 
Poderia ser o contato para 
chegar na gang de bandidos
(p. 206);

- Um vizinho reclama com o 
zelador sobre a falta de água 
quente (p. 206).

- Um cantor de rua passa pela 
frente do prédio; ao ganhar 
uma moeda de uma moradora- 
provoca a ira do marido dela.
(p. 206).

- Uma moça hesita em colocar 
uma carta na caixa de correio. 
(p. 207).

- Os meninos catam objetos de 
um bueiro (p. 207);

- Spirit ao telefone recebe 
instruções do Inspetor 
Guilhotine (p. 208);

- Um soldado volta para casa 
conversa com uma moça que

- Deslocamento das introduções 
das graphic novels "O edifício" e 
"A história de Gerhard Shnobble" 
para as falas de abertura do 
personagem Spirit.

- Spirit é atingido por um tiro 
disparado por Macrabe em 
inserção cênica, já que essa cena 
não existe no texto fonte.

- Transposição das falas e das 
ações de Eisner.

- Os nomes originais mudaram 
mas o conteúdo transposto é o 
mesmo dos quadrinhos.

- Inserção cênica. Não existe essa 
conversa no texto fonte

- Transposição das falas de Eisner.

- Misto de transposição com 
deslocamento cênico já que a 
ação do cantor está em Eisner 
mas a reação do marido é 
inspirada em outra história do 
quadrinista ("Quadro de avisos", 
p. 133 em NY, a vida na grande 
cidade)

- Transposição literal do texto 
fonte.

- Transposição literal do texto 
fonte.

- Inserção cênica considerando 
que em Eisner não existe essa 
conversa entre os personagens.

- Transposição literal do texto 
fonte.
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na grande cidade).

- "A história de Gerhard 
Shnobble" (p. 64, 65, 66 em The 
Spirit, 1986).

-"Testem unhas" (P. 34) e "Hora da 
Janta" (p. 36, 37 ambas em Nova 
York, a vida na grande cidade).

- The Spirit (p. 43 ,44 em The Spirit, 
1990).

- "A história de Gerhard 
Shnobble" (p. 67, 68 em The 
Spirit, 1990).

- "A fonte" (p. 62, 63 em Nova 
York, a vida na grande cidade).

- "O edifício" (p. 173, 174 em 
Nova York, a vida na grande 
cidade).

- "M irante" (p. 108 em Nova York, 
a vida na grande cidade).

- "O zelador" - (p. 107 em Um 
contrato com Deus).

está sentada na escadaria do 
edifício. (p.208)

Cena 3 - A  história de Gerhard 
Shnobble
A cantora de jazz canta uma 
canção cuja letra introduz 
a história do menino Shnobble 
que sabia voar; a narrativa é 
baseada em Eisner (p. 208-209)

- Entram os banqueiros que 
contratam Shnobble como 
vigia do banco (p. 209).

- A cantora segue cantando e 
narrando sobre os perigos no
turnos;
- Macabre e o seu bando 
assaltam o banco;
- Shnobble é despedido (p. 209, 
210).

Cena 4 - Flagrantes do 
Edifício I (p. 212, 213)

Cena 5 - The Spirit e o 
Inspetor apaixonado
Spirit encontra o inspetor 
Guilhotine e a "fem m e fatale" 
Plaster de Paris (p.213-215).

Cena 6 - Gerhard Shnobble 
não é um fracasso
Uma canção que sintetiza a 
trajetória de fracassos de 
Shnobble mas, no final da 
cena, ele lembra que ele pode 
voar (p. 215, 216).

Cena 7 - Um cesto de lixo
Mendigos reviram o lixo (p. 216).

Cena 8 - M ais um garoto
Menino traficante é morto pela 
gang de Macabre (p.217, 218).

Cena 9 - Uma m ulher na janela
A vizinha fofoqueira comenta 

sobre a vida de todos (p. 218)

Cena 10 - Música de violino
Esse título remete a Antonio

- Inserção cênica com misto de 
transposição. A cantora é uma 
personagem criada para o 
espetáculo, entretanto, utiliza o 
conteúdo das falas que foram 
escritas por Eisner na introdução 
dessa história.

- Os diálogos dos banqueiros são 
transpostos literalm ente dos 
quadrinhos de Eisner para a cena 
teatral.

- Inserção cênica.

- Transposição do texto fonte 
acrescidos de falas dos moradores 
que não se importam com a 
m ulher assaltada.

- Transposição literal dos diálogos 
de Eisner.

- Inserção cênica. A cantora de 
jazz entoa uma letra sobre os 
fracassados de Shnobble. A 
canção foi criada para o 
espetáculo. A fala de Shnobble é 
transposta do texto fonte.

- Transposição cênica literal do 
texto fonte.

- Os diálogos e a ação são muitos 
próximos dos quadrinhos de 
Eisner.

- Transposição literal do texto 
fonte.

- Transposição cênica.
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- "Plaster de Paris" (p. 45, 46 em

Tonatti, o violinista. Entretanto, o 
encenador excluiu o personagem 
antes da estreia. Permaneceu o 
restante da cena sobre "0  zelador 
"(p. 218, 219, 220)

Cena 11 - Um grande am or não
The Spirit). correspondido - Transposição quase literal do

(p. 220, 221, 222). texto fonte. Os bandidos

- "Passageiro noturno" (p. 50, 51

22 ATO

Cena 1 - O bêbado

Escovinha e Fuinha possuem 
nomes genéricos criados pelo 
encenador. P'Gell aparece.

em Nova York, a vida na grande O bêbado tenta interagir com um - Transposição literal dos diálogos
cidade). homem sentado num banco de e da ação em Eisner, com exceção

praça que fica totalm ente de ser uma praça em vez do
indiferente a ele (p. 223) metrô.

- "0  zelador" (p. 107 em Um Cena 2 - Herm an, Hugo e ...
contrato com Deus). A morte do zelador (p. 223, 224, - Transposição do texto fonte.

225). Os meninos Salvator e Alvinho

- "A antiga vizinhança" (p. 146, Cena 3 - Flagrantes do edifício II

comentam sobre o suicídio de 
Herman, o zelador.

147 em Nova York, a vida na Memórias de um antigo morador - Transposição do texto fonte.
grande cidade). (p. 225, 226).

- "P'Gell" (p.18 em The Spirit). Cena 4 -  Despedida
- "A história de Gerhard Shnobble voa e é morto por uma - Transposição literal do texto
Shnobble" (p. 69, 70 em The bala perdida durante o tiroteio fonte com relação à morte de
Spirit, 1990, Ed. Abril). entre Spirit e os bandidos que Shnobble, com deslocamento

assaltam o edifício. Spirit deixa e é cênico ao colocar P'Gell numa
P'Gell ir embora, (p. 226, 227, estória em que não aparece. O
228, 229, 230). bêbado reaparece. Os moradores

5) "0  edifício" (p. 210 em Nova Cena 5 - Antonio Tonatti é

se assustam com o tiroteio. P'Gell 
e Spirit mostram que já se 
conheciam.

York, a vida na grande cidade). um fantasm a - As cenas que envolvem Antonio
P. J. Hammond tenta comprar Tonatti foram excluídas do
o edifício (p. 230-232). O roteiro. Perma-
corpo de Shnobble é neceu a referência a P. J.
encontrado. Hammond, um dos fantasmas de

- "A história de Gerhard -Spirit se despede com falas
Eisner em "O edifício".

Shnobble" (p. 70 em The Spirit, extraídas do final do texto fonte - Texto inspirado na narrativa final
1990). (p. 232, 233) A cantora finaliza a de "A história de Gerhard

apresentação exaltando a Shnobble".
superioridade de The Spirit 
(p. 233).

FIM

FONTE: O autor (2019).
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A análise de New York por Will Eisner pelo Grupo Delírio de Teatro tem como 

pressupostos básicos as graphic novels e as revistas (gibis) de The Spirit, de autoria de Will 

Eisner, que entraram na composição do roteiro de encenação, escrito por Edson Bueno. Um 

outro material precioso para essa pesquisa foi o roteiro de encenação e a sequência fotográfica 

do espetáculo que estão disponíveis no livro O meu delírio: textos e memórias de encenação 

que foi compilado e escrito por Edson Bueno (2019). Esse livro também traz um testemunho 

por Rafael Camargo, ator que representou o personagem The Spirit no espetáculo e um longo 

texto introdutório que foi escrito pelo próprio Edson Bueno. Além desse material, foi também 

realizada uma entrevista com o encenador tendo em vista essa dissertação. (APÊNDICE 1)

O título do espetáculo, ao contrário das outras duas encenações anteriormente 

abordadas, não foi baseado em nenhuma graphic novel de Eisner. Segundo o diretor “não se 

tratava de um espetáculo sobre o Spirit, mas de um espetáculo sobre Will Eisner e sua obra. O 

Spirit é apenas o mestre de cerimônias necessário porque trata-se da criação apresentando o 

criador.” (BUENO, 2019, p. 107). O protagonista do espetáculo não é o homem comum, 

solitário e refém dos dramas da metrópole, tão presente nas graphic novels a partir dos anos 

1970. O Spirit leva uma vida de detetive, muito movimentada, sempre no embate com seus 

opositores fora da lei. É alguém por quem os leitores torcem, um personagem que desperta 

admiração e espanto.

O roteiro do espetáculo é composto por dois atos, um prólogo e onze cenas no 

primeiro ato e cinco cenas no segundo ato (ver planilha). No prólogo (p. 202 do roteiro) uma 

cantora de jazz (FIGURA 64), inexistente no texto fonte, abre o espetáculo com a clara função 

de introduzir de forma condensada a história sobre o Spirit, caso contrário um tempo 

considerável seria direcionado para esse propósito. Essa inserção cênica é uma maneira 

criativa de apresentar para a plateia o personagem do detetive. O jazz está em sintonia com o 

universo de Eisner já que os anos 1940 (época da criação de The Spirit) e 1950 foram 

períodos fecundos nesse estilo musical e apresentou ao mundo intérpretes femininas que 

obtiveram reconhecimento mundial (Lena Horne, Sarah Vaughan). Observamos também que 

essa personagem, uma cantora de jazz sensual e com voz potente, povoa o inconsciente do 

público e resulta em empatia imediata, revelando ser um veículo ideal para a abertura do 

espetáculo. O traço melancólico presente em toda a obra do quadrinista também transparece 

na composição do personagem Spirit e é devidamente evidenciado no estilo jazzístico 

apresentado no prólogo. A cantora de jazz vai reaparecer em três outros momentos do 

espetáculo, em todas as ocasiões exercendo uma função semelhante à de personagem- 

narradora dos songs brechtianos.
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FIGURA 64: CANTORA (KATIA DRUMMOND), ROTEIRO.
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FONTE: BUENO (2019, p. 158).

Na Cena 1 do espetáculo, a montagem dá uma ênfase para a figura do narrador que é 

o Spirit que inicia e finaliza o espetáculo e em torno de quem giram as outras histórias 

escolhidas para a adaptação. Depois de cumprimentar o público, como uma espécie de 

comentador, Spirit anuncia “Esta é uma peça de teatro sobre todos nós. [...] o personagem 

principal não sou eu, mas um edifício [... ] cujas paredes foram desgastadas por chuvas de 

lágrimas e golpeadas por risos” (p. 203 do roteiro). Quando esse edifício foi um dia demolido 

e ergueu-se uma nova torre em seu lugar, no dia da inauguração, estavam presentes muitos 

fantasmas. “Hoje esses fantasmas estão aqui, de volta, para recriar para vocês a verdadeira 

história de uma cidade. São fantasmas, já morreram há muito tempo, mas se parecem com 

pessoas com quem convivemos todos os dias, mesmo que não tenhamos trocado uma só 

palavra com elas em toda a nossa existência” (p. 203 do roteiro). Ao apresentar, inicialmente, 

o personagem Spirit (FIGURA 65), como o narrador/comentador da ação, Bueno rompe com 

a ilusão dramática nos moldes do teatro brechtiano e estabelece uma grande proximidade 

entre o detetive mascarado e a plateia.

Nessa cena, o Spirit aparece com o figurino tal qual foi concebido por Eisner. 

Quando o público é surpreendido quando ele anuncia que o edifício é o personagem central do 

espetáculo, Spirit utiliza-se da introdução de “O edifício” (p. 161, 162 e 163 em Nova York, a
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vida na grande cidade) de Eisner e de seu texto introdutório para a História de Gerhard 

Shnobble (The Spirit, 1946), conforme podemos observar em seguida:

Por mais de oitenta anos o edifício fincou-se no cruzamento de duas grandes 
avenidas. Era um marco cujas paredes resistiam à chuva de lágrimas e ao golpe das 
risadas. Com o tempo, um acúmulo invisível de dramas formou-se ao redor da sua 
base. Um dia o prédio foi demolido, deixando em seu lugar um horrível vazio e o 
resíduo de destroços psíquicos. (EISNER, 2009, p. 161)
Bem, antes de começar esta história queremos deixar uma coisa bem clara...
ISTO NÃO É UMA HISTÓRIA ENGRAÇADA... Queremos fazer apenas um 
relato de Gerhard Shnobble começando do ponto em que ele descobriu que podia 
voar. (EISNER, 1986, p. 64, grifo nosso)

FIGURA 65: IMAGEM DO SPIRIT, ROTEIRO (ATOR: RAFAEL CAMARGO)

ti

FONTE: BUENO (2019, p. 196).
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Salientamos que existe na Cena 1 uma transposição intermidiática parcial do texto 

fonte, já que o personagem do detetive aparece exatamente como foi concebido originalmente 

e os deslocamentos aqui apontados corroboram a referida transposição. Além desses fatos 

apontados, torna-se relevante observar que ao nomear o edifício como personagem central da 

encenação, Bueno está consolidando um elemento que aparece recorrentemente nas criações 

quadrinísticas de Eisner (FIGURA 66). Em outras palavras, é impossível pensar em Eisner 

sem visualizar os edifícios que evidenciam a confluência urbana, os ruídos e a simultaneidade 

de ações e diálogos na cidade grande dos seus quadrinhos. Acertadamente, o cenário da 

encenação retrata um grande edifício, com suas janelas e escadarias (FIGURA 67).

FIGURA 66: EDIFÍCIOS POR EISNER

FONTE: EISNER (2009, p. 143).
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FIGURA 67: CROQUI DO CENÁRIO POR ROSA MAGALHÃES

FONTE: BUENO (2019, p. 151).

Na Cena 2, “O grande edifício” (p. 204), temos o enfrentamento de Spirit e Macabre, 

o arquétipo do vilão, o antagonista da narrativa. Se nos quadrinhos de Eisner, Macabre não 

tem uma aparição muito marcante no episódio ‘Plaster de Paris’ {Spirit, p. 1948), na 

adaptação ele já aparece no início da cena. Macabre tem uma presença fortemente explorada 

através de sua oposição ao protagonista e, dessa forma, podemos perceber claramente a tensão 

que resulta do encontro desses dois personagens.

A aventura de Spirit e Macabre (FIGURA 68) é fomentada pela presença das femme 

fatale Plaster de Paris (The Spirit, junho de 1990, n° 01, p. 42-48). e P’Gell {The Spirit, março 

de 1991, n° 10, p. 18-24) Essas personagens (p. 206, 213, 214, e 220 do roteiro) trazem 

suspense e violência para a adaptação e ao mesmo tempo em que rivalizam com Spirit, 

demonstram que compartilham com ele uma certa pulsão sexual. Plaster de Paris, que 

significa um tipo de gesso muito branco e fino e que, por isso, gruda facilmente como ela 

própria gruda em seus homens, é uma dançarina que pode matar. Ela mantém um 

relacionamento amoroso com o arquivilão Macabre mas se desilude ao ser intimidada por ele
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para assassinar Spirit (p. 222 do roteiro). Percebemos que Plaster apresenta certa 

complexidade enquanto criação artística por mostrar ingenuidade ao acreditar na possibilidade 

de ser correspondida no amor por um bandido. Em contraponto, ela expresssa uma dose de 

humanismo ao perceber seu erro e decidir matar o vilão. Ela também morre nesse momento.

FIGURA 68: MACABRE, ROTEIRO (ATOR: ALDICE LOPES)

FONTE: BUENO (2019, p. 161).

O nome P’Gell, por sua vez, é a contração para Pigalle, o famoso e boêmio bairro 

parisiense. Essa personagem é uma viúva assassina de seus maridos. Ela mostra para a plateia 

que já conhecia Spirit ao chamá-lo pelo seu nome verdadeiro: Denny Colt (p. 229 do roteiro). 

Entretanto, toda essa sequência, no final da encenação, que culmina com um longo beijo de 

despedida entre os dois personagens (p. 230 do roteiro) é uma licença poética criada pelo 

encenador e adaptador Edson Bueno. Essa cena apaixonada é uma inserção cênica bastante 

pertinente na medida em que promove uma forte atração entre oponentes que deveriam, a 

princípio, estar sempre em lados opostos. Mas a adaptação mostra, evocando o humanismo de 

Eisner, que nem sempre, como na própria vida, os posicionamentos são estanques. Pessoas 

rivais da mesma forma que personagens rivais, podem, às vezes, dividir afetos e paixões. 

Esses personagens são transpostos para o palco conforme foram criados pelo quadrinista.

As vinhetas “Nosso quarteirão” (FIGURA 13: NY, p. 151) e “O anel” (NY, p. 23) 

também são vertidas para o palco conforme foram concebidas por Eisner. No espetáculo (p. 

204-206 do roteiro), visualizamos, como em Eisner, os vizinhos e vizinhas conversando,
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discutindo e se provocando (FIGURA 69 e 70). Nessa cena, assim como ocorreu nas duas 

outras encenações aqui já abordadas, acontece a transposição da vinheta de Eisner, “O anel”, 

onde a prostituta rechaça a proposta de um senhor que quer casar com ela. Salientamos que o 

fato de o encenador/adaptador ter mudado um nome ou outro não descaracteriza a 

transposição midiática, já que o conteúdo do texto fonte permanece. Uma das grandes paixões 

do diretor Edson Bueno é o cinema: alguns recursos dessa mídia foram adequados para a 

encenação como, por exemplo, os cortes na narrativa e o uso do zoom, dentre outros. Essa 

linguagem cinematográfica encontra uma conexão imediata com os quadrinhos de Eisner. 

Conforme as palavras de Bueno:

A crueldade de Eisner era equilibrada por um olhar amoroso aos seus personagens 
trágicos e melancólicos e ainda, com um traço meio cômico e suavemente crítico, eu 
tinha a sensação que ele estava fazendo cinema com quadrinhos (...) Não foi à toa 
que Will Eisner foi considerado o Orson Welles das HQs, pelo inusitado de seus 
ângulos e pelo uso “cinematográfico” da luz e sombra. (BUENO, 2019, p. 101).

FIGURA 69: VIZINHOS CONVERSANDO, POR EISNER

FONTE: EISNER (2009, p. 151).
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FIGURA 70: VIZINHOS, ROTEIRO (ATORES: JOELSON MEDEIROS E ROSANA STAVIS)

FONTE: BUENO (2019, p. 163).

Ainda dentro da Cena 2, na p. 206 do roteiro adaptado encontramos uma inserção 

cênica que continua focando no personagem Spirit, que apresenta falas que foram produzidas 

especialmente para a encenação. Diferentemente do texto fonte (Plaster de Paris em The 

Spirit, p. 42-48), Spirit, durante quase toda a Cena 2, está telefonando para a polícia para 

passar informações sobre Plaster e Macabre. Ele também faz comentários sobre o inspetor 

Guilhotine. É interessante percebermos que Spirit é um detetive que aparece em todo o 

espetáculo como se estivesse costurando os diversos episódios que estão sendo 

adaptados/criados pelo encenador. Entretanto, de maneira geral, tem-se a impressão que a 

narrativa que envolve o Spirit e os personagens correlatos durante toda a ação da peça teatral, 

está suspensa, ou seja, os diferentes episódios das cenas vão acontecendo paralelamente. 

Sabemos que para um adaptador o texto fonte é um material flexível, moldável, que pode ser 

adaptado de acordo com a ênfase que o encenador deseje dar.

Um personagem como Herman em “O zelador” (FIGURA 71), por outro lado, tem 

espaço e ação preestabelecidos, não permitindo muita variação do local que habita e da 

conduta que o caracteriza quando demonstra ser corriqueiramente impaciente e rude com os 

moradores do cortiço. Esse personagem aparece pela primeira vez na p. 206 do roteiro e é 

transposto para o texto cênico conforme foi concebido pelo quadrinista. O fato de apresentar 

uma história triste e de sofrimento, como já detalhado anteriormente, causa imediata empatia
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no receptor, o que explica a escolha do encenador para representá-la. Vale lembrar que “O 

zelador” aparece nas três adaptações aqui estudadas e em todas houve uma transposição muito 

próxima do texto fonte.

FIGURA 71: O ZELADOR, POR EISNER

FONTE: EISNER (1995, p.110).

Um outro exemplo onde o mesmo foco narrativo é mantido nas três transposições 

midiáticas, ocorre nas páginas 207 e 208 do roteiro adaptado: Io) A vinheta “Caixa de 

Correio” {NY, p. 91) com uma moça grávida que está indecisa se envia uma carta que está em 

suas mãos. Finalmente, ela acaba decidindo rasgá-la; 2o) A segunda vinheta é “O tesouro” 

(NY, p. 29) com os meninos tentando alcançar objetos e moedas do bueiro; 3°) E, finalmente, 

a vinheta “Lar” {NY, p. 38) com a volta para casa do soldado que logo conhece uma jovem na 

escadaria do edifício. Nas três cenas, o foco narrativo é deflagrado pelo personagem que está 

em ação no momento, seja protagonista ou não, o que é definido pela sua função narrativa.

O linguista russo Vladimir Propp na década de 1920 realizou uma análise com os 

contos populares russos e denominou as ações dos personagens de funções narrativas e
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identificou nos contos 31 funções que se repetiam. O teórico considera cada função como 

constituinte de um sintagma narrativo. Uma história em quadrinhos é, então, formada por 

diversos sintagmas narrativos, cada um deles ligado à ação de um personagem (sua função 

narrativa) (PROPP, 1984). Nessa adaptação o primeiro sintagma seria o Prólogo do roteiro 

adaptado quando a cantora de jazz abre o espetáculo apresentando o Spirit; ela reaparece mais 

três vezes durante na encenação.

A combinação de transposições midiáticas e de inserções continuam na Cena 3 (p. 

208, 209, 210 e 211 do roteiro), que introduz “A História de Gerhard Shnobble”. Essa cena 

apresenta a história do menino que sabia voar: o encenador insere aqui novamente a cantora 

de jazz que, primeiramente, canta uma canção a respeito da habilidade de Shnobble para voar. 

Bueno transcreve os diálogos desse personagem já adulto com os banqueiros que o promovem 

para o posto de vigia noturno e, posteriormente, o demitem quando no primeiro dia de 

trabalho como vigia, o banco é assaltado. A cantora de jazz relata essa narrativa, destacando- 

se a sua função de personagem/narrador. O diretor, ao realizar a adaptação, além de dialogar 

com o texto fonte, insere em sua criação a sua experiência cultural e sensibilidade. Segundo 

Robert Stam:

(...) o artista não imita a natureza, mas sim outros textos. Pinta-se, escreve-se ou faz- 
se filmes porque viu-se pinturas, leu-se romances, ou assistiu-se a filmes. A arte, 
neste sentido, não é uma janela para o mundo, mas um diálogo intertextual entre 
artistas. (STAM, 2008, p. 44)

Se Eisner demonstra imageticamente um Shnobble criança (FIGURA 72) sendo 

proibido pelos pais de voar, a adaptação para o palco refere-se a essa fase inicial através das 

canções, concentrando-se, em seguida, na fase adulta do personagem. Percebe-se que as 

transposições das ideias podem ocorrer de diferentes maneiras, tal como é preconizado pelos 

teóricos da área. Um detalhe bem importante que ocorre nessa cena é o assalto que é praticado 

pelo bando de Macabre, dos quais mencionamos o Fuinha, Escovinha e P’Gell que são os

antagonistas do Spirit. Observava-se, portanto, que nesse momento existe uma interação da

narrativa relacionada ao Spirit e os bandidos que ele combate com a narrativa de Shnobble.

Na Cena 4, “Flagrantes do Edifício -  I”, (p. 212, 213 do roteiro), Edson Bueno faz 

uma compilação de cenas criadas pelo quadrinista em “Testemunhas” {NY, p. 34-35) onde um 

assaltante rouba uma senhora indefesa com os vizinhos que assistem mas não a defendem e 

em “Hora dajanta” quando as esposas chamam seus maridos para entrarem ejantarem {NY, p.
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36-37). Esse é mais um ótimo exemplo de uma transposição intermidiática muito próxima, 

dos quadrinhos para a cena.

FIGURA 72: GERHARD SHNOBBLE VOANDO, POR EISNER

FONTE: EISNER (1986, p. 69).
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Na Cena 5 do roteiro (p. 213-215) “Spirit e o Inspetor Apaixonado”, o Spirit encontra 

com o Inspetor Guilhotine e na sequência conhece Plaster de Paris. Spirit desvenda o segredo 

de Plaster: ela á amante de Macabre. Novamente, os diálogos escritos por Eisner foram 

transpostos para a cena adaptada tais quais foram criados pelo quadrinista. É interessante 

comentar que as Cenas 4 e 5 da encenação aproximam momentos muito distintos da obra de 

Eisner, ou seja, a década de 1940 quando ele iniciou a produção do The Spirit com o que foi 

concebido a partir de 1978 em diante que são as graphic novels. Vale enfatizar que na 

produção do The Spirit a violência é mais próxima do clima noir, dos filmes de gangsteres e 

menos contextualizada no ambiente urbano e massificado da atualidade como nas graphic 

novels.

A Cena 6 (215-216 do roteiro) é uma continuidade da Cena 3, já comentada 

anteriormente e que se refere à história de Gerhard Shnobble, um menino que sabia voar mas 

que foi proibido de fazê-lo pelos seus pais. Na Cena 6, intitulada “Gerhard Shnobble não é um 

fracasso”, temos novamente uma inserção cênica com a cantora dejazz entoando uma canção 

sobre Gerhard Shnobble (A história de Gerhard Shnobble em The Spirit, 1948, p. 64), que se 

sentia fracassado, solitário, medíocre, sem talento, desempregado, dentre outras tantas 

desqualificações incluídas na letra. Essa canção como as outras inserções musicais foram 

criadas especialmente para o espetáculo por Édson Bueno e Celso Pirata, tanto no que se 

refere à letra quanto à melodia, respectivamente. É interessante observar que apenas essa 

canção, extremamente negativa, abarca toda a cena, entretanto, quando a cantora finaliza com 

uma exaltação ao Shnobble enfatizando que ele tem uma habilidade especial pois ele “SABE 

VOAR!!!” (p. 216 do roteiro), o personagem que estava presente durante todo esse tempo no 

palco, reage e exclama: “Agora me lembro! Agora me lembro de tudo! Eu posso voar! Vou 

mostrar ao mundo, serei famoso. Vou voar, vou voar!” (FIGURA 73), p. 216 do roteiro) Essa 

reação de Shnobble representa a sua libertação em relação a todas as pessoas e situações que o 

reprimiram durante toda a sua vida.

Na sequência, a Cena 7 que recebe o título de “Um cesto de lixo” (p. 216 do roteiro), 

temos a adaptação de “A fonte” (NY, p. 62-64). Destacamos que o conteúdo da cena em 

Eisner é a lata de lixo que vai sendo utilizada de diferentes maneiras pelos moradores como, 

por exemplo, uma mendiga que procura por restos de comida, um magnata pão duro que retira 

do lixo um jornal e o lê antes de entrar no seu carro e os moradores de rua que aquecem as 

mãos no lixo que está sendo queimado. Por isso o título, “A fonte” que, nesse caso, pode 

representar um espaço onde os moradores encontram diversos recursos para sobreviverem. Na
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cena adaptada por Edson Bueno, um grupo de mendigos remexem o cesto de lixo enquanto 

algumas ações paralelas se desenrolam. A lata de lixo torna-se um adereço cenográfico central 

na cena. Vemos que a lata de lixo tanto no texto fonte como na adaptação, serve como uma 

espécie de ponto de encontro, por onde passam diferentes habitantes. A Cena 8, intitulada 

“Mais um garoto” (p. 217 do roteiro), que foi construída a partir de “O edifício” (NY, p. 173

174) apresenta um embate entre policiais e traficantes, com um menino fazendo parte do 

bando. Todos são mortos pela polícia. Na cena adaptada para o palco, o bando de Macabre 

(personagem de The Spirit, 1986, p. 64) assassina um garoto bandido. O encenador uniu 

personagens de Eisner situados em obras de épocas distintas e adaptou os diálogos. A vinheta 

“Mirante” (NY, p.108) aparece também nas outras duas encenações aqui estudadas. A vizinha 

fofoqueira na janela tem o texto fonte transposto integralmente para a cena teatral adaptada 

(“Uma mulher najanela”, Cena 09, p .218do roteiro).

FIGURA 73: GERHARD SHNOBBLE, ROTEIRO (ATOR: JOELSON MEDEIROS).
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FONTE: BUENO (2019, p. 174).
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Na cena 10 da encenação, “Música de violino” (p. 218 do roteiro) aparece o 

personagem Antonio Tonatti (“O edifício”, NY, p. 199), o tocador de violino, que acabou 

sendo excluído da encenação. Segundo Edson Bueno, em função de não ter encontrado um 

violonista exímio naquela ocasião, ele achou preferível excluir a cena. Permaneceu o 

personagem do zelador (Sr. Herman) que, ao ser requisitado pela moradora, D. Yolanda, para 

arrumar o aquecedor do apartamento, conhece a sua sobrinha, uma garotinha de 15 anos 

(Rosie) que, mais tarde, vai tentar seduzi-lo e, como consequência, vai causar a sua desgraça 

(“O zelador” em Um contrato com Deus, p. 105). Entretanto, torna-se importante mencionar 

que a graphic novel do Eisner foi colocada em dois momentos diferentes da encenação: na 

Cena 10, conforme acabamos de descrever e, mais tarde, no 2° Ato: é possível estabelecer um 

paralelo muito próximo entre o texto fonte e o texto alvo.

O mesmo acontece entre a transposição dos quadrinhos para a última cena do 

primeiro ato: “Um grande amor não correspondido” (p. 220 do roteiro). A vilã Plaster de Paris 

(The Spirit, n° 01, p. 42, 48) tem a sua história integralmente levada para a cena teatral (p. 

220-222 do roteiro). Plaster, conforme já apontamos, apesar de ser a vilã, é uma personagem 

típica de Eisner na medida em que se envolve com Macabre, o chefe da gangue, mas também 

evita causar mal ao Spirit. Temos um deslocamento cênico situado no meio dessa cena (p. 221 

do roteiro) quando P’Gell aparece (The Spirit, n° 10, p. 18-24). É ela quem sugere a Macabre 

que Plaster mate o Spirit. Diferentemente, em Eisner é o próprio Macabre quem tem essa 

ideia. Esse é mais um exemplo onde a adaptação amplia o efeito dramático. Uma femme 

fatale sugerir algo dessa ordem e não o chefe da gangue é muito mais potente e menos 

esperado, além de ilustrar a antiga e recorrente disputa entre essas personagens. Entretanto, 

Plaster, nesse momento, finge que mata o Spirit e luta com o Macabre matando-o, sendo que 

ela própria perde a vida nessa tentativa.

O 2° Ato (bem mais curto do que o primeiro, com apenas cinco cenas) começa com 

três transposições quase literais: 1°) Na Cena 1 “O bêbado” (FIGURA 74, p. 192 do roteiro) 

que tenta conversar com um homem que está entretido com a sua leitura, é uma transposição 

de o “Passageiro noturno” (FIGURA 75, NY, p. 50-51) com a única diferença de situar os 

personagens (o bêbado e um homem indiferente) num banco de jardim ao invés de estarem 

sentados no assento de um vagão de metrô, conforme Eisner concebeu. Apesar do 

deslocamento do espaço físico concebido pelo quadrinista, o efeito da cena é exatamente o 

mesmo -  a indiferença de alguém frente às investidas de um homem embriagado, provocando 

humor e compaixão no espectador. 2o) Na Cena 2 “Herman, Hugo e...” (p. 223-225 do roteiro)
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Edson Bueno transpõe, assim como nas outras encenações anteriormente abordadas, o 

conteúdo do texto fonte, ‘O Zelador” {Um contrato com Deus, p. 113-140). Uma garotinha de 

15 anos simula uma armadilha sexual para o Zelador que, ao agarrar a menina para recuperar 

o seu dinheiro que estava sendo roubado por ela, é acusado de ser um estuprador. Ele volta 

para o seu quarto e quando a polícia tenta prendê-lo, ele se suicida. Temos aqui novamente 

uma transposição praticamente exata do texto quadrinístico. O suicídio de alguém tão rude 

quanto o zelador que acabou se tornando uma vítima, tem toda a força e expressividade que 

qualquer cena teatral almeja. 3o) “A antiga vizinhança” {NY, p. 146, 147) foi adaptada para a 

Cena 3 com o título “Flagrantes do edifício” (p. 226 do roteiro). Temos um casal onde o 

homem relembra sua infância no bairro e sua esposa não está interessada no assunto. A cena 

adaptada aparece bem mais enxuta que no texto fonte. Entretanto, a ideia central da cena não 

perde a força por ter a sua extensão diminuída. Liliane Louvel destaca em suas palavras 

colocadas a seguir que o material transposto pode sofre modificações quando é passado de 

uma mídia para outra:

Falaremos de “tradução” ou, antes, de “translação”, como a ação de passar de um 
lugar a outro, de uma linguagem a outra, de um código semiológico a outro. Tratar- 
se-á de observar os modos de funcionamento desta “translação”, de recuperar os 
traços de heterogeneidade causada pela presença de um mediume stranho no médium 
suporte, graças a marcadores textuais. (LOUVEL, 2006, p. 195)

FIGURA 74: O BÊBADO, ROTEIRO (ATOR: JOELSON MEDEIROS)

FONTE: BUENO (2019, p. 192).
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FIGURA 75: O PASSAGEIRO NOTURNO, POR EISNER

FONTE: EISNER (2009, p. 51).

P’Gell aparece novamente na Cena 4 (intitulada “Despedida”, p. 226-230) do roteiro 

adaptado, em uma cena que não consta em Eisner. Em outro deslocamento cênico, Bueno põe 

em cena dois personagens que nunca se encontraram em Eisner: P’Gell e Shnobble. Ela 

pergunta para ele se tem fogo mas Shnobble reponde-lhe que não fuma. Shnobble tenta contar 

para P’Gell que sabe voar mas ela pede para ele entrar no edifício porque o momento é 

perigoso (p. 227) uma vez que ela e o bando de Macabre vão assaltar o prédio. Podemos 

observar que Bueno, por uma questão de economia e praticidade cênica, utiliza o mesmo 

edifício cenográfico para o assalto praticado pelo bando de Macabre, ao contrário de Eisner 

que situa a ação dos criminosos não no edifício residencial, mas, sim, no prédio onde funciona 

o banco onde Shnobble trabalhava. A polícia chega e o Spirit impede que P ’Gell fuja. Ouvem- 

se tiros, gritos, palavrões, estouros dentro do edifício e os moradores aparecem assustados nas 

janelas reagindo. Após ouvir os tiros dos bandidos dentro do cortiço, Spirit entra no edifício. 

O capanga Escovinha surge em frente ao prédio, faz o menino Salvator de refém e ao tentar 

atirar em Spirit que está no topo do edifício atinge mortalmente Shnobble que, após ter 

conseguido voar novamente, cai morto na calçada.

Salientamos que nesse momento fica explícito que Spirit e P’Gell já se conheciam. 

Spirit chama-a de Margot, que segundo a adaptação de Bueno, é o seu nome verdadeiro. Os 

dois aparecem nesse momento como um casal apaixonado: uma criminosa e um defensor
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implacável da lei estão agora unidos pela atração mútua (FIGURA 76). Spirit, contrariando 

sua própria postura face ao mundo do crime, chega a sugerir que ela fique com ele. P’Gell se 

recusa com medo de ser presa e Spirit permite que ela vá embora mesmo sabendo do 

envolvimento dela com o submundo criminoso. Nessa cena existe uma interação entre as 

histórias que vão acontecendo no cortiço e a narrativa de Spirit, de Macabre e seu bando.

FIGURA 76: SPIRIT E P ’GELL EM MOMENTO DE AFETO

â
FONTE: BUENO (2019, p. 194).

Por fim, a Cena 5 “Antonio Tonatti é um fantasma” (p. 230 do roteiro), P. J. 

Hammomd, um dos fantasmas de “O edifício” {NY, p. 210) aparece para comprar o velho 

edifício. A situação remete diretamente ao texto fonte, porém a motivação para a compra no 

roteiro adaptado é a ganância em transformar o cortiço em um centro empresarial e nos 

quadrinhos o motivo é mais pungente: o prédio faz parte da memória de infância do 

personagem e ele deseja conservá-lo. Como a cena ocorria num curto espaço de tempo era 

preciso um motivo marcante e imediato e não algo mais reflexivo que demandaria algumas 

falas correlatas para sustentar a motivação de P. J. Hammond.

Lembramos que em Eisner, o personagem Hammond é vítima da própria obstinação 

empresarial ao tentar comprar o edifício que fez parte de sua infância. Após conseguir 

comprá-lo, ele entra quase em falência na tentativa restaurá-lo. Seguindo os conselhos do 

grupo empresarial, ele concorda em vender essa propriedade. A partir de então, Hammond 

recolheu-se cada vez mais para dentro de si até suicidar-se. Temos a impressão que dessa cena
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em diante os elos da encenação vão se conectando com o seu início quando Spirit faz menção 

ao edifício que foi demolido e que na inauguração do novo prédio estavam presentes muitos 

fantasmas que o tinham habitado.

Nessa última cena da adaptação (p. 230-233 do roteiro), Shnobble é encontrado 

morto por Salvator, uma das crianças do cortiço. Ele relata para a mãe que viu um homem 

esborrachado no chão. Surge, nesse momento, um cruzamento de conversas sobre diferentes 

assuntos entre os vizinhos e todos expressam indiferença quanto à morte de Shnobble. Na 

realidade, ninguém sabe quem é a pessoa morta. Essa é uma cena inserida na adaptação que 

aprofunda o conteúdo original. Ninguém sabe, a não ser os espectadores, de quem é o corpo 

encontrado. Ninguém conhece a difícil trajetória do Shnobble. Ninguém sabe que ele 

conseguiu voar novamente após ter sido reprimido durante toda a sua vida. Essa invisibilidade 

também se estende aos moradores do edifício com sua vida comezinha e a todos nós, seres 

humanos, transeuntes da vida cotidiana, os meio-heróis. Excetua-se dessa condição, a 

trajetória do Spirit que é um herói sem poderes especiais. Enquanto Spirit como 

personagem/narrador vai falando as palavras que estão transcritas a seguir, o edifício 

cenográfico vai sendo demolido até sobrarem somente escombros: “Onde haverá uma cidade 

sem paredes, que abriguem sua alma, que abafem seus gritos, que coreografem a dança das 

suas vidas? [...] Se as paredes protegem e excluem, por outro lado também não restringem e 

aprisionam? A que se destinam? Ao amor ou ao ódio? Afinal as paredes não são obras da 

natureza.” (p. 233 do roteiro).

Percebe-se, portanto, que o espetáculo termina em um movimento circular: no início 

da encenação, o prólogo pela cantora de jazz que apresenta o personagem principal é seguido 

pela fala do Spirit que também se dirige ao público no final. A cantora ainda entoa três versos 

sobre o Spirit para finalizar o espetáculo: “The Spirit! The Spirit! Necessidade, talento e 

circunstância...The Spirit! A superior like a few. A superior like so many...” (p. 233 do 

roteiro). As últimas palavras do personagem/narrador ainda ressoam em nossos ouvidos. 

Spirit nos avisou nas primeiras linhas do espetáculo que não seria uma história engraçada:

Mas não chorem por Plaster de Paris, por Herman [... ] por Gerhard 
Shnobble...Melhor derramar uma lágrima por toda a espécie humana. Pois nem uma 
só pessoa entre toda a multidão que viu o corpo de Gerhard Shnobble estatelado 
soube, ou ao menos suspeitou, que naquele dia Gerhard Shnobble tinha voado! (New 
York por Will Eisner IN O meu delírio, 2019 , p. 233).
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5 CONCLUSÃO

A mídia quadrinhos é muito permeável às diversas influências midiáticas existentes. 

Quadrinhos para o cinema, quadrinhos para o palco, quadrinhos para os games ou, 

inversamente, romances, roteiros cinematográficos e até peças teatrais transformadas em 

quadrinhos. Esse panorama contemporâneo é bastante variado e muito dinâmico. As relações 

intermídias foram alvo de várias considerações teóricas dos anos 1980 para cá. Mas Eisner 

além de revolucionar o campo das HQs promoveu, ainda no início de sua carreira (anos 1936 

em diante), uma aproximação midiática do teatro com os quadrinhos. O teatro ídiche que o 

quadrinista presenciou na infância foi estilisticamente incorporado nas páginas de sua obra 

com o lançamento do The Spirit em 1940 e estendeu-se até os anos 1970 quando lançou suas 

primeiras graphic novels. Tanto as histórias do detetive mascarado com seu perfil 

diferenciado de herói sem superpoderes, como os conteúdos literários recheados de drama, 

compaixão e humor beberam na fonte do melodramático e expressionista teatro judaico do 

começo do século XX.

Talvez possamos considerar aqui que Eisner estivesse usando os recursos da mÍdia 

quadrinhos para se apropriar dos meios expressivos da mídia teatral que ele tão bem conhecia 

na época, entretanto, sem que a materialidade da linguagem do teatro estivesse presente em 

suas vinhetas e em suas histórias. De fato, algumas imagens mostradas ao longo dessa 

dissertação evidenciam claramente essa apropriação. E o jovem Eisner fez o mesmo com os 

recursos da incipiente mídia cinematográfica daquela época. Os ângulos dos desenhos, os 

cortes nas narrativas, eram uma maneira de desenhar “como se” fosse cinema, apesar do autor 

não estar transpondo o conteúdo específico da arte cinematográfica para as páginas 

desenhadas.

Apontamos essas possibilidades porque categorizar os encontros intermidIáticos é 

algo necessário para a compreensão dos fenômenos intermídias. Irina Rajewsky através de 

suas teorias acerca da intermidialidade e, particularmente, as três categorias que estabelecem 

os encontros intermidiais, foram de grande valia para nossos estudos. A “transposição 

midiática”, quando uma mídia é transposta para outra mídia transformando um determinado 

produto midiático em outra mídia (um romance para o cinema, por exemplo); a “referência 

midiática”, quando uma mídia se apropria dos mecanismos de expressão de outra mídia e a 

mídia referenciada não está presente em sua materialidade, ou seja, um produto midiático faz 

referência ou imita elementos ou estruturas de outra mídia através de seus próprios meios 

(uma encenação “como se” fossem quadrinhos, por exemplo) e a “combinação midiática”,
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onde ao menos duas mídias convencionalmente distintas se combinam (a ópera e também os 

quadrinhos).

Entretanto, observamos que a aplicação e o entendimento dessas categorias nem 

sempre resultam em opiniões convergentes. A própria teórica alerta que não são enunciados 

excludentes. O que constatamos no cotejamento cena a cena de cada adaptação teatral aqui 

abordada, foi que, em primeiro lugar, além da transposição das próprias mídias (a mídia das 

HQs para a mídia teatro), aconteceu a transposição dos conteúdos dos quadrinhos para o 

palco, contudo, como já mencionamos no decorrer das análises, não na sua integralidade. Por 

esse motivo, fomos analisando cena a cena uma vez que elas merecem tratamentos diversos. 

Em segundo lugar, as três peças aqui analisadas incorporam de uma maneira muito enfática a 

linguagem dos quadrinhos nas respectivas encenações dando-nos, como já afirmamos muitas 

vezes, a impressão de estarmos assistindo os quadrinhos se movimentarem no palco, 

conforme previsto por Rajewsky (2012, p. 25-26) quando ela discorre sobre as “referências 

intermidiáticas”. Por esse motivo, podemos afirmar novamente que nas adaptações analisadas 

tudo transcorre no palco “como se” fossem os quadrinhos sendo encenados. Entretanto, 

estamos cientes, como a própria teórica afirma, que apenas uma mídia está presente em sua 

própria materialidade, entretanto, “esse produto de mídia tematiza, evoca ou imita elementos 

ou estruturas de outra mídia” como é o caso das três encenações.

Observamos que os encenadores nas entrevistas (ver APÊNDICE 1) realizadas 

corroboram com a ideia de que houve uma aproximação muito grande com a linguagem dos 

quadrinhos em suas propostas. Paulo de Moraes (Pessoas invisíveis) menciona que não “se 

tratava apenas de usar as histórias de Eisner no palco. O projeto era sobre a confluência entre 

quadrinhos e teatro. Era esse o nosso mote. Começamos a levantar exercícios sobre a obra do 

Will Eisner como um todo -  trabalhando tanto com as histórias curtas quanto as longas, com 

ou sem palavras -  antes de saber exatamente qual seria a abordagem temática predominante.” 

Quando Edson Bueno (New York por Will Eisner) foi indagado sobre a importância de trazer 

Eisner para o palco, ele menciona que “Particularmente, [acha] mais do que produtivo e 

instigante fazer uso das suas propostas de linguagem que, graficamente, aproximam-se do 

cinema, para encontrar tangências com a linguagem de teatro. É como se as duas linguagens 

procurassem um encontro, uma cedendo espaço para a outra. Ambas se completando porque 

as suas especificidades têm que ser respeitadas.” Guilherme Weber, coautor e ator de Avenida 

Dropsie, a partir das colocações que foram sendo feitas por ele no decorrer da entrevista, 

constatamos que também para a Sutil Companhia de Teatro essa aproximação entre as duas 

mídias era esperada. Ele menciona que “muito da técnica de produzir e ler quadrinhos marcou
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a montagem, como o timing dos cortes entre as cenas, a narrativa fragmentada, típico das 

obras de Eisner que alternava histórias mais longas com situações pontuais, a criação de uma 

espécie de tableau vivant e o fade in e o fade out criado pela luz que emulavam uma espécie 

de troca de quadros tanto quanto o virar das páginas.” Apesar de estamos conscientes de que 

as nossas considerações analíticas possam e devam ser articuladas independentemente dos 

posicionamentos dos artistas que conceberam e concretizaram esses produtos, torna-se muito 

reconfortante quando os pontos de vista convergem.

Nosso estudo é delimitado pelas três adaptações teatrais, aqui apontadas, da obra de 

Eisner para os palcos brasileiros. Pudemos observar que existem muito poucas dissertações e 

teses sobre quadrinhos adaptados para o teatro. Além disso, não encontramos, até esse 

momento, registros de montagens no exterior a partir das vinhetas e das graphic novels de 

Eisner. Felizmente, no Brasil temos três exemplos de adaptações que são ricas em sua 

diversidade artística. Não podemos afirmar que essas sejam as únicas adaptações para os 

palcos nacionais, entretanto, não encontramos registros de outras empreitadas similares no 

território nacional. Como o panorama teatral brasileiro é muito vasto, talvez não tenha sido 

possível organizar uma catalogação exata de todas as produções mesmo em uma seara tão 

específica como a das transposições dos quadrinhos para o palco e, particularmente, desse 

quadrinista para o teatro. Entretanto, as adaptações aqui apontadas partiram dos quadrinhos de 

Eisner e representam o embasamento das considerações e análises pretendidas.

Podemos finalizar afirmando que cada encenação, cada encontro intermidiático 

buscou alcançar uma unidade narrativa que permeasse seu discurso cênico. Para o diretor 

Edson Bueno, o personagem Spirit assumiu função de narrador/condutor do roteiro adaptado 

em torno do qual os outros personagens transitavam. Para Paulo de Moraes, os fantasmas de 

Tonatti, Mensh e Shnobble norteavam a cena e narravam as histórias uns dos outros. E Felipe 

Hirsch usou a ideia da cidade grande através do majestoso e decadente edifício cenográfico 

para desfilar a solidão, o humor e a violência dos seus moradores.

Essas palavras fazem parte de uma conclusão de uma pesquisa que não significa, 

necessariamente, um fechamento: não temos a intenção de apresentar através dessa 

dissertação um modelo de ideias fechadas. Mas, sim, de ideias que fomentem a discussão a 

respeito das adaptações dos quadrinhos para a cena teatral e seu processo intermidiático tendo 

em vista a concretização cênica. Esperamos que essa pesquisa renove o interesse na 

investigação das configurações intermidiáticas e que se transforme em uma ferramenta 

auspiciosa para novas perspectivas artísticas e para outras pesquisas que, irão resultar em 

novos insights para o receptor/espectador/leitor. Essa é a dinâmica do conhecimento.
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APÊNDICE 1 -  ENTREVISTAS

1) Entrevista com Guilherme Weber, ator, coautor e coprodutor de Avenida Dropsie, 
pela Sutil Companhia de Teatro (2005) 9

1) Por que e de que maneira é importante trazer Eisner para o palco?
Guilherme Weber (GW): Will Eisner era um humanista. E sua obra é também a luta contra 
todo tipo de intolerância e preconceito. É uma obra protagonizada pelas famílias de 
imigrantes que ajudaram a construir a América, moldada no delicioso humor judaico e 
ambientada nos bairros periféricos da grande metrópole Nova Iorque, que na verdade reflete 
todas as grandes cidades do mundo. Então foi o Eisner humanista que impulsionou nossa 
montagem de 2009. Hoje, infelizmente, ele ecoaria ainda mais fortemente alguns temas, 
pensando, por exemplo, em Trump e sua política discriminatória em relação aos imigrantes. 
Especialmente significativo e contundente foi o fato da montagem ter sido concebida para o 
Teatro Popular do SESI de São Paulo, cuja política de formação de plateia se dá através de 
espetáculos com ingressos gratuitos. Ter sido um convite do Sesi influenciou sobremaneira a 
escolha do tema. Com Eisner teríamos a comunicação popular e política ao mesmo tempo, 
honrando a vocação primeira do mestre.

2) Havia preocupação em reproduzir corporalmente a postura dos personagens dos quadrinhos 
na cena teatral? Como?
GW: Não, nenhuma. Até pelo contrário. Mais do que a "linguagem de quadrinhos"o que 
interessava para a montagem era a literatura de Eisner. Ele criou o termo novela gráfica para 
definir uma fase de seu trabalho (pós Spirit) justamente por ter feito a fusão entre quadrinhos 
e a alta literatura. Então o que inspirou a nossa versão para o palco já era a fusão de duas 
linguagens. Também o que nos chamava a atenção era o realismo do seu traço, tão original e 
realista ao mesmo tempo. A maneira como ele desenhava a chuva, por exemplo, era tão 
admirada pelo estado emocional que expressava, que "ganhou" um termo específico, 
"Eisnershpritz"
Na cena de chuva que havia na montagem, então, muitos recursos foram tentados, como a 
projeção do próprio desenho de Eisner sobre os atores, por exemplo. Mas a montagem era 
justamente a concretização dos desenhos de Eisner, então a opção foi usar água de "verdade" 
através de uma engenharia cênica que proporcionava praticamente dez minutos de chuva no 
palco. Então estávamos interessados na profunda humanidade de seus personagens e suas 
histórias, como vida e literatura, mais do que como quadrinhos, especificamente. Mas muito 
da técnica de produzir e ler os quadrinhos marcou a montagem, como o timing dos cortes 
entre as cenas, a narrativa fragmentada, típico das obras de Eisner que alternava histórias mais 
longas com situações pontuais, a criação de uma espécie de "tableau vivant" e o fade in fade 
out criado pela luz que emulavam uma espécie de troca de quadros tanto quanto virar de 
páginas.
Quanto aos personagens, incluíamos o momento desenhado por Eisner em um personagem 
como parte de uma sequência de movimentos, como se entre vírgulas, como se o quadrinho 
fosse um frame do espetáculo.

3) Para o encenador como uma “mídia” fomenta/potencializa a outra?

9 Entrevista realizada em 30 de julho de 2019 via email.
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GW: Acredito, de maneira geral, que na mistura das cartilhas de gênero. Aqui no caso, de que 
maneira o teatro pode presentificar o realismo do autor, como no caso da citada cena da 
chuva, ou como "materializar" todos os sons propostos pelo autor. É um panorama de uma 
metrópole, então barulhenta, ruidosa, polifônica e a cena trazia este painel sonoro.

4) O encontro intermidiático (quadrinhos X teatro) refletiu-se no perfil da plateia que 
compareceu às temporadas? (Diferentes tribos juntas, público dos quadrinhos, público da 
Sutil, públicos outros).
GW: A Sutil, em seus vinte anos de trajetória, teve um público muito heterogêneo. Não foram 
poucos os depoimentos de espectadores que diziam que não gostavam muito de teatro, mas 
acompanhavam o trabalho da Companhia. Em especial com o sucesso de A Vida é Cheia de 
Som e Fúria, muitos jovens se tornaram seguidores da Sutil, atraídos pela música pop que era 
a matéria prima da trilha sonora e toda a saga de amor e rejeição que era a trajetória do 
protagonista. Então nossa plateia sempre teve um perfil "pop". Com a
montagem de Dropsie, os inúmeros fãs de Eisner compareceram. Isso tudo aliado ao local de 
realização, o Teatro Popular do SESI, com temporada de quarta a domingo com ingressos 
gratuitos. A vocação de alta comunicação popular do Will Eisner ganhou sua mais profunda 
tradução/concretização nas temporadas no SESI/SP.

5) Quais dificuldades enfrentadas na adaptação?
GW: A grande dificuldade foi a inicial. De que maneira encenar o mestre. Ao entendermos o 
profundo realismo de seus personagens decidimos que esta seria a chave da montagem. Então 
a chuva seria real, a cenografia almejaria realismo, figurinos, etc.
O traço dos desenhos dos personagens inspirariam os atores a compor seus movimentos, mas 
sempre dentro da chave realista.
Nos ensaios fomos além da obra, inspirada por ela. O elenco improvisava cenas, tiradas 
diretamente dos livros e outras, inspirada pelo universo de Eisner. Várias cenas do espetáculo 
não estão nos livros, mas foram criadas inspiradas pela obra, como a cena da dança grega.

6) O quanto os quadrinhos de Eisner tiveram influência no resultado cênico?
GW: Cem por cento, eu diria. Pois inspiraram toda a montagem, todo o universo, mesmo o 
que não era escrito por Eisner passou por seu "filtro".

7) Além das graphic novels que fizeram parte desta adaptação, outras tiras de Eisner entraram 
no roteiro?
GW: Inicialmente, na primeira temporada do espetáculo (que fixou anos em repertório em 
diversas temporadas) tínhamos uma cena de uma história do Spirit, o super herói de Eisner. 
Mas depois esta cena foi cortada e o que ficou no palco foram as graphic novels.
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Entrevista com Paulo de Morais, diretor de Pessoas Invisíveis 10

1) Por que e de que maneira é importante trazer Eisner para o palco?
Paulo de Morais (PdM): No finalzinho da década de 80, quando formei a companhia, ainda 
no Paraná, as maiores referências minhas e de toda a minha turma envolvida com arte vinham 
da chamada cultura pop. Londrina vivia um momento incrível em música, poesia, teatro e 
todo mundo se misturava muito, as referências se cruzavam. Arrigo Barnabé tinha lançado 
“Tubarões Voadores”, um disco todo construído como uma HQ desenhada pelo Luiz Gê. 
“Piratas do Tietê”, do Laerte e “Chiclete com Banana”, do Angeli também são mais ou menos 
desta época. “Ronin”, uma HQ genial do Frank Miller e “Contrato com Deus”, a absurda 
graphic novel do Will Eisner foram lançadas no Brasil em 1988. Toda a formação da 
companhia se deu nesse ambiente, éramos completamente influenciados pelas HQs, pela 
poesia, pela música pop, pelo cinema, muito mais que pelo próprio teatro (tanto o produzido 
na época, quanto o que a gente conhecia de dramaturgia). Chegavam também muitas histórias 
do Spirit na época, me apaixonei muito por uma delas (“The Story of Gerhard Shnobble”), 
sobre um cara que tinha a habilidade de voar. Eisner sempre teve um jeito lindo de abordar 
personagens que são pinçados da multidão anônima e mostrar aquelas vidas em toda a sua 
potencia. Desde lá, já tinha interesse em trabalhar com a obra dele.

2) Reconhece elementos oriundos da fusão dos quadrinhos com o palco, que não existiriam se 
não fosse esse encontro?
PdM: “Pessoas Invisíveis” estreou em 2002, quando a gente já tinha fixado sede no Rio de 
Janeiro e estava completando 15 anos de grupo. Queríamos voltar a atenção para uma 
influência da origem do nosso teatro. No início do processo, era uma pesquisa formal. Não se 
tratava apenas de usar as histórias de Eisner no palco. O projeto era sobre a confluência entre 
quadrinhos e teatro. Era esse o nosso mote. Começamos a levantar exercícios sobre a obra do 
Will Eisner como um todo - trabalhando tanto com as histórias curtas quanto as longas, com 
ou sem palavras - antes de saber exatamente qual seria a abordagem temática predominante. 
Mas a cada exercício ia ficando mais claro que o personagem central era a ‘cidade’. Quando 
começamos uma nova pesquisa, a ideia central nunca é criar um texto teatral, mas um fato 
teatral -  um fato estético. E meu trabalho na dramaturgia (em parceria com o Maurício Arruda 
Mendonça) sempre teve isso em mente. Na construção de “Pessoas Invisíveis” isso se 
evidenciou com muita clareza -  a gente precisava encontrar uma forma que fosse conteúdo, as 
coisas precisavam ser indissociáveis. Ou então, seria melhor que as pessoas simplesmente 
lessem as histórias em quadrinhos do Eisner. Para isso, os corpos dos atores ficaram em 
primeiro plano. Eram 8 atores interpretando 42 personagens, com mudanças muito rápidas, 
utilizando muita precisão nas variações corporais. As palavras não poderiam vir de um texto 
de gabinete. Ele precisava ser uma parte da engrenagem, mas dependente da encenação e das 
descobertas compartilhadas dos atores. Isso moldou nosso trabalho.

3) O encontro intermidiático (quadrinhos X teatro) refletiu-se no perfil da plateia que 
compareceu às temporadas? (Diferentes perfis juntos, público dos quadrinhos, público da 
Armazém, outros públicos).
PdM: O público de cada espetáculo se faz das referências e influências que esse trabalho 
oferece. Então, sim, de certa forma, o público mais ligado aos quadrinhos buscou conhecer

10 Entrevista realizada em 04 de agosto de 2019 via email.
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nosso trabalho. Mas não me lembro de perceber na época essa diferença tão marcante entre o 
público que habitualmente assiste os trabalhos da companhia.

4) Quais dificuldades enfrentou na adaptação?
PdM: Havia uma dificuldade central no processo que era o ‘tempo’, o tempo das 
ações, porque o tempo das HQs é muito preciso em sua fragmentação. Quando a gente 
tentava repetir esse tempo da HQ nada funcionava, ficava fragmentado demais como cena. 
Quando a gente partia para um ‘tempo teatral’, tudo ficava estendido demais e não retratava 
bem os acontecimentos e personagens, havia uma fluidez excessiva. A questão era encontrar 
um comportamento corporal que desse conta desta síntese entre quadrinhos e cena. Num 
estudo escrito pelo próprio Eisner sobre a interação da palavra com a imagem, a gente 
começou a encontrar o caminho. Eisner falava de postura e gesto. Começamos a encontrar a 
melhor postura de cada personagem, ou seja, o que daria a impressão geral do sujeito. E os 
gestos, por natureza mais minuciosos, tentavam desvendar aspectos emocionais dos 
personagens. Isso tinha primazia sobre a palavra.
5) Quais graphic novels fizeram parte de sua adaptação?
PdM: “The Building”, “New York - The Big City”, “A Contract with God”, “Invisible 
People”, “The Dreamer”, “Dropsie Avenue”, “A Life Force” e “The Story of Gerhard 
Shnobble” (que é uma história curta do Spirit).
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Entrevista com Edson Bueno (Grupo Delírio de Teatro), diretor e adaptador de New 
York por Will Eisner 11

1) Por que e de que maneira é importante trazer Eisner para o palco?
Edson Bueno (EB): Will Eisner é um dos mais importantes artistas gráficos do século 20. 
Sua obra, na forma de graphic novels, tem a mesma importância e a mesma potência de 
grandes romancistas, como Tolstoy ou Tchekhov, principalmente pela abordagem humanista. 
Do ponto de vista da forma, a revolução que provocou ao dar uma dimensão original à 
linguagem dos quadrinhos, que por si só já é única, deu novos olhares à comunicação pelas 
artes. Particularmente, acho mais do que produtivo e instigante fazer uso das suas propostas 
de linguagem, que graficamente, aproximam-se do cinema, para encontrar tangências com a 
linguagem do teatro. Como se as duas linguagens procurassem um encontro, uma cedendo 
espaço para a outra. Se completando, porque suas especificidades têm que ser respeitadas.

2) Reconhece elementos oriundos da fusão dos quadrinhos com o palco, que não existiriam se 
não fosse esse encontro?
EB: A economia de movimento, a estilização da forma, a busca de comunicação mais na ação 
que na palavra.

3) Havia preocupação em reproduzir corporalmente a postura dos personagens dos quadrinhos 
na cena teatral? Como?
EB: Preocupação, propriamente, não. Mas buscar identidade clara entre os personagens de 
Eisner e a sua materialização no palco, sim. Respeitando-se sim, as diferenças entre um 
desenho e uma figura humana viva no palco. Mas, os desenhos de Eisner conseguem 
reproduzir com muita clareza os efeitos da vida no corpo de seus personagens e este é um 
material muito forte, na pesquisa da corporalidade. Afinal, os personagens de Will Eisner têm 
características que são próprias do seu estilo como desenhista. É um rico material para atores 
comporem seus personagens.

4) Para o encenador como uma “mídia” fomenta/potencializa a outra?
EB: É uma questão de identidade e empatia. No meu caso específico, não tive maiores 
preocupações em traduzir quadrinhos para o teatro, mas os quadrinhos específicos de Will 
Eisner para uma peça teatral. Will Eisner é uma forma sim (quadrinhos), mas dono de uma 
obra com conteúdo humano e social que vão além da simples forma. De qualquer forma, a 
objetividade gráfica de Eisner abre espaços para experimentos de linguagem teatral, que 
podem ou não dar bons resultados artísticos. É uma questão de experimentação. Acredito que 
uma soma equilibrada de pesquisa e intuição foram fundamentais. New York Por Will Eisner 
era uma peça com o espírito do Grupo Delírio, mas buscando aproximar-se do espírito de Will 
Eisner.

5) O encontro intermidiático (quadrinhos X teatro) refletiu-se no perfil da plateia que 
compareceu às temporadas? (Diferentes tribos juntas, público dos quadrinhos, público da 
Delírio Cia. de Teatro, públicos outros).
EB: No caso específico de “New York Por Will Eisner”, o espetáculo encontrou um público 
de espírito juvenil, fosse de que idade ou gênero fosse. Mas, sem dúvida, o público entre 12 e 
30 anos foi o grande assistente.

11 Entrevista realizada em 22 de julho de 2019 via email.
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6) Quais dificuldades enfrentou na adaptação?
EB: Como eu era um leitor assíduo, apaixonado por Will Eisner, não tive maiores 
dificuldades. Penso que consegui transmitir aos atores o espírito dos personagens, na forma 
como queria no palco. Tenho que reconhecer que em muitos casos, alguns atores puderam 
parecer, para alguns assistentes, superficiais em suas composições, mas... Até isso era um 
desejo meu, já que em muitos casos (não todos!) queria uma economia de gesto e ação que se 
comunicasse mais na forma que no conteúdo, como máscaras, por exemplo. De qualquer 
modo, o teatro pede um comprometimento humano superior e, mesmo na economia, este 
comprometimento tem que estar presente.

7) O quanto os quadrinhos de Eisner tiveram influência no resultado cênico?
EB: Acho que em 100%. Uma coisa é adaptar Will Eisner para o teatro, outra coisa é adaptar, 
por exemplo, Machado de Assis para o palco. Sou um diretor que trabalha no nível da pura 
empatia quando adapto outros autores. Quase um exercício “camaleão”.

8) Além das graphic novels que fizeram parte em sua adaptação, outras tiras de Eisner 
entraram no roteiro?
EB: Sim. Algumas histórias com o personagem Spirit, como “Plaster de Paris” e “A História 
de Gerhard Shnobble”.
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ANEXO 1 -  FICHAS TÉCNICAS

AVENIDA DROPSIE pela Sutil Companhia de Teatro 
(2005, São Paulo, São Paulo)

Direção: Felipe Hirsch.

Assistência de Direção: Murilo Hauser;

Elenco: Erica Migon, Guilherme Weber, Joelson Medeiros, Leonardo Medeiros, Magali Biff, 

Maureen Miranda, Paulo Alves, Roney Fachini.

Cenografia: Daniela Thomas;

Iluminação: Beto Bruel;

Figurinos: Veronica Julian e Marichilene Artisevckis;

Trilha Sonora: Felipe Hirsch;

Cocriação: Guilherme Weber e Erica Migon;

Assistência de Criação: Sutil Companhia de Teatro.

Realização: Teatro Popular do SESI (São Paulo-SP).

PESSOAS INVISÍVEIS  pelo Armazém Companhia de Teatro 
(2002, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro).

Direção: Paulo de Moraes.

Dramaturgia: Maurício Arruda de Mendonça e Paulo de Moraes.

Elenco: Patrícia Selonk (Antonio Tonatti). Marcos Martins / Ricardo Martins (Monroe 

Mensh). Fabiano Medeiros / Renato Linhares (Geraldo Shnobble); Simone Mazzer (Cantora 

de Rua + Zelador); Sérgio Medeiros (Benny 47 + Charlie); Simone Vianna / Stela 

Rabello/Raquel Karro(Goldie); Marcelo Guerra (Red)

Cenografia: Paulo de Moraes e Carla Berri 

Figurinos: João Marcelino.

Iluminação: Paulo César Medeiros.

Trilha Sonora: Paulo de Moraes.

Projeto Gráfico: Alexandre de Castro 

Concepção de Vídeo: Paulo de Moraes 

Desenhos para Animação: Alexandre de Castro.

Edição de Vídeo: Pedro Asbeg
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Edição de Áudio: Paulo Brandão 

Fotografias: Mauro Kury e Jorge Etechever.

Produção Executiva: Flávia Menezes.

Produção: Armazém Companhia de Teatro.

N E W  YORK POR WILL EISNER  pelo Grupo Delírio de Teatro 
(1990, Curitiba, Paraná)

Direção e adaptação: Edson Bueno

Elenco: (15 atores para representarem 85 personagens)

Aldice Lopes (Macabre, Benny, Homem da Janela, Noivo, Marido, Soldado, Assaltante, 

Garçom, Homem, Secretário)/ Antônio Carlos Falat (Adolfo, Homem com o jornal, Sr. 

Gereba, Vulto, Marginal, Desocupado II, Criança, Homem, Policial, Homem na janela)/ 

Eliane Karas (D. Cicciolina, D. Yolanda, Mulher assaltada, Mendiga, Criança)/ Enéas Lour 

(Herman, Inspetor Guilhotine, Pai do Alvinho, Banqueiro, Espectro, Gilford)/ Isabel Milani 

(Mary, Helen, Mãe do G. Shnobble, Criança, Mulher)/ Jane Martins (Diva Marta, Mãe do 

Alvinho, Esposa I, Mulher na janela)/ Joelson Medeiros (Gerhard Shnobble, Sr. Levinski, 

Vulto, Garoto, Homem, Bêbado, Rodolfo)/ Kátia Drumond (Cantora)/ Maurício Vogue 

(Salvator, Marginal, Banqueiro III, Garçom, Mendigo)/ Nei Mendes (Escovinha, Alvinho, 

Marginal, Desocupado III, Garçom, Namorado)/ Paulo Martins (Fuinha, Policial, Cantor, Pai 

do G. Shnobble, Desocupado I, Homem, Policial II, Homem na janela II)/ Rafael Camargo 

(Spirit, Banqueiro II, Criança)/ Rosana Stávis (Plaster de Paris, D. Rizolina, Velhinha, Moça 

do livro)/ Rosane Egídio (Rosie, Noiva, Mulher na janela)/ Silvia Monteiro (P’Gell, Moça da 

carta, Esposa, Criança, Namorada, Esposa II, Mulher do cigarro)

Iluminação: Beto Bruel

Cenografia e Figurinos: Rosa Magalhães

Direção Musical, composição e sonoplastia: Celso Pirata Loch

Coreografia: Eva Schul

Maquiagem: Áldice Lopes

Criação Cartaz e Programa: Luiz Alberto Cruz (Foca)

Produção: Fundação Teatro Guaíra.


