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A editora Desiderata também embarcou na onda da adaptação em quadrinhos através da série 
Grandes Clássicos em Graphic Novel. 
 
Até o fim do ano o leitor terá em mãos as versões de Os sertões (Euclides da Cunha) por 
Carlos Ferreira e Rodrigo Rosa; O cortiço (Aluísio de Azevedo) por Patati e Márcio de Castro; 
Memórias póstumas de Brás Cubas (Machado de Assis) a cargo da dupla Wellington Srbek e 
João Batista Melado e contos de João do Rio no traço de Allan Sieber. Para inaugurar o projeto, 
chega às livrarias a versão em HQ de Triste fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. 
 
O romance que, em 2008, foi adaptado pela primeira vez para o formato, com desenhos de 
Lailson Cavalcanti ganha agora versão de Flávio Braga (roteiro) e Edgard Vasques (arte), 
conhecido pelos personagens Rango e o Analista de Bagé (outra incursão na literatura, com a 
criação de Luís Fernando Veríssimo. 
 
Com grande poder de síntese, Braga resumiu a obra em apenas 62 páginas, sem deixar de 
abordar os componentes essenciais do livro: humor, política e tragédia. 
 
Edgar não participou da criação do roteiro, mas frisa que o texto de Lima Barreto é caudaloso 
e rico. 
 
Tem personagens que são apenas esboçados e abandonados, cenários que não são 
desenvolvidos, quase como se o autor fosse inventando a história enquanto escrevia, 
experimentando, escolhendo e desistindo, sem no fim passar a limpo observa o quadrinista. 
Por isso, o roteirista tem que fazer escolhas a cada passo, e eu acho que o Flávio privilegia o 
dilema principal: o idealismo se confrontando com a realidade no cenário de uma guerra civil, 
com o desfecho trágico e estúpido. 
 
Um ponto alto é a fidelidade na arte dos cenários, figurino e objeto, fruto de uma pesquisa de 
três meses. 
 
Trata-se de história de época, o que praticamente obriga o desenhista a buscar referências 
para tudo. Além disso, sendo um clássico situado num momento crucial da nossa história (a 
fase inicial da República), me senti na obrigação de dar ao leitor o máximo de verossimilhança 
possível. 
 
A pesquisa prosseguiu no decorrer de todo o trabalho porque, a cada página, Vasques se 
defrontava com novos desafios. 
 
Lá pelas tantas, Policarpo consulta um pluviômetro, instrumento usado para medir a 
quantidade de chuva. Mas como era um pluviômetro em 1893? Só fui achar a imagem na 
edição de 1923 da enciclopédia Larousse que herdei do meu avô explica o artista, que utilizou 
como fonte a internet e amigos. 
 
Em outra situação, onde achar os uniformes militares da época, vitais numa história situada 
numa guerra civil? O cineasta Pena Cabreira tinha uma publicação com as coleções das 
famosas Estampas Eucalol. Eram figurinhas coloridas que, nos anos 40, vinham como brinde 
nas embalagens do sabonete Eucalol, pras crianças colecionarem. E uma das séries era sobre 
os uniformes do exército brasileiro, desde 1700 e tanto até os anos 40. Sem essas fontes, o 
livro não teria a veracidade do clima da época. 
 
Além da narrativa fluida, impressiona a qualidade da pintura em aquarela, em tempos onde a 
colorização digital domina o mercado. 
 
Sempre gostei da aquarela que, por ser uma tinta transparente, é especialmente adequada 
para representar efeitos de luz conta Vasquez. Desenvolvi o domínio da técnica ilustrando, de 
1983 a 1990, a página do Analista de Bagé na revista Playboy. Com isso desenvolvi um uso 



peculiar da técnica: procuro construir efeitos realistas, representando em detalhe texturas, 
luzes e sombras, subordinando a cor ao desenho, à linha, o que não é muito comum, e muito 
mais trabalhoso. 
 
Após 42 anos de carreira, com longas passagens por redações de jornal, hoje ele desenha 
sozinho em seu estúdio. 
 
Sou um desenhista compulsivo: rabisco em bar, fila de banco, onde estiver. Portanto, gente 
em volta nunca me atrapalhou. Mas hoje me acostumei a ter mais concentração, 
especialmente em tarefas mais demoradas e exigentes. Aí sim, palpiteiros atrapalham. 
 
Das características centrais de Quaresma, o quadrinista destaca a ingenuidade com que se 
dedica a seus ideais nacionalistas, que vão da sugestão de adotar o tupiguarani como língua 
oficial à mudança para o campo para comprovar a fertilidade do solo brasileiro: A questão do 
nacionalismo é complexa, especialmente em países como o Brasil, que ainda estão construindo 
sua identidade. Muitas vezes esse processo termina em xenofobia, racismo, massacres e 
guerras. 
 
Mas Policarpo não vai por esse caminho. Ele prefere valorizar qualidades intrínsecas do Brasil, 
independente de comparações. 
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 24 fev. 2010, Caderno B, p. B2. 


