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Quando o assunto é adaptações de obras literárias para os quadrinhos, um dos

aspectos que pode ser facilmente constatado é que as obras de determinados escritores

são mais frequentemente adaptadas que as de outros. Entre esses escritores cujas obras

ganham frequentemente  adaptações  ou  releituras  na  forma  de  quadrinhos,  podemos

destacar o norte-americano Edgar Alan Poe. 

Vários fatores contribuem para que Poe seja um autor frequentemente adaptado

para mídias predominantemente visuais como o cinema e os quadrinhos. Um desses

fatores é de ordem econômica: o fato de a obra de Poe estar em domínio público permite

que produtores de filmes, cineastas, roteiristas e editores de quadrinhos recorram aos

contos desse escritor sem ter que gastar um único centavo sequer em royalties. Embora

a adaptação também exija certa dose de criatividade por parte de quem está adaptando

uma obra para outro meio, ela também pode ser uma fonte abundante de ideias para um

roteirista que esteja sem tempo ou imaginação para criar algo mais original (no sentido



de uma obra que não seja adaptação de outra, embora o conceito de originalidade possa

ser bastante discutível). 

Outro fator que contribui para o grande número de adaptações das obras de Poe

para os quadrinhos é o fato de esse autor ter se dedicado a gêneros que fazem parte do

que chamamos de literatura fantástica:  terror  com elementos  sobrenaturais,  suspense

com elementos fantásticos, sem falar de suas incursões no gênero policial (do qual foi

um dos pioneiros). Por isso, diferentemente do que ocorre com outros autores, como,

por exemplo, o brasileiro Machado de Assis, as obras de Poe foram adaptadas para os

quadrinhos não para atender  exclusivamente à demanda de escolas e professores de

literatura (que pretendem apresentar os clássicos da literatura aos estudantes das séries

do Ensino Fundamental e Médio por meio de adaptações), mas também para ganharem

as páginas de obras sem cunho didático e mais declaradamente comerciais: revistas em

quadrinhos dedicadas aos gêneros terror e suspense. Vale notar que quadrinhos de terror

e de suspense estão entre os que mais sofreram perseguição por parte de censores ou de

grupos  que  enxergavam os  quadrinhos  como  uma  mídia  perniciosa  para  crianças  e

adolescentes.  Outro  fator  que contribui  para a  proximidade  entre  obras  literárias  de

terror e quadrinhos é que os elementos fantásticos encontrados em obras desse gênero

nunca  encontraram,  diferentemente  do  cinema,  restrições  orçamentárias  para  serem

mostrados de forma convincente.  A única limitação vai  ser a capacidade técnica  do

desenhista. 

Por último, mas não menos importante, dentre os fatores que explicam o grande

número de obras de Poe para os quadrinhos é que esse escritor dedicou-se à criação de

contos que foram publicados originalmente em jornais. Diferentemente do romance, que

por definição é uma narrativa ficcional mais longa, o conto é uma narrativa ficcional

curta. Isso contribuiu muito para que os contos de Poe fossem adaptados para a forma

de histórias em quadrinhos de cerca de sete páginas que compunham o miolo de revistas

que publicavam histórias diversas como é o caso de várias publicações dedicadas ao

gênero terror. Dentre essas publicações estavam as da Warren, editora norte-americana

que obteve muito sucesso com esse tipo de revista durante as décadas de 1960 e de

1970,  antes  de  fechar  as  portas  no  início  da  década  de  1980,  quando parte  de  seu

material foi vendido para outra editora, a poderosa Marvel. Dentre os principais títulos

publicados pela Warren estavam as revistas Creepy e Eerie, cujo material de ambas foi

publicado no Brasil  na revista  Kripta pela RGE (Rio Gráfica Editora),  atual  Editora

Globo, de setembro de 1976 a junho de 1981.



Entre  as  adaptações  de  histórias  de  Poe  publicadas  pela  Warren,  uma  se

distanciou  do  terror  gótico  tradicional  e  seguiu  um  caminho  diferente  ao  mesclar

elementos de terror com o de outro gênero, a ficção científica. Trata-se de “A última luz

do Universo” (Last  Light  Of The Universe),  uma releitura  do conto “A máscara  da

Morte Vermelha” (The Mask [Masque] of the Red Death: a Fantasy). Essa adaptação

foi  fruto  da  parceria  entre  o  roteirista  norte-americano  Budd  Lewis  e  o  desenhista

espanhol Esteban Maroto, ambos colaboradores assíduos das publicações da Warren.

Foi publicada originalmente no número 73 da revista Creepy, datada de agosto de 1975.

No Brasil, essa adaptação foi publicada em dezembro de 1979 no número 42 da revista

Kripta. Para analisar a adaptação que Lewis e Maroto fizeram do conto de Poe, será

usada  como  referência  teórica  o  conceito  de  adaptação  utilizado  pelo  roteirista  e

professor de roteiro Flavio de Campos:

“Adaptação é a transposição de uma estória para outro tempo, lugar, formato ou
gênero”.(CAMPOS, p.293)

Como veremos no decorrer do texto, “A última luz do Universo” encaixa em

todas as variáveis contempladas na definição citada. A trama de “A máscara da Morte

Vermelha” foi transposta para outro tempo (do passado para o futuro); lugar (da Europa

para o espaço sideral); formato (da literatura para quadrinhos) e gênero (do terror para a

ficção científica).

A parceria entre roteirista e desenhista

Uma das diferenças entre a literatura e os quadrinhos é que enquanto a obra

literária é, na maioria das vezes, a criação de um único indivíduo, no caso, o escritor,

nos quadrinhos, na maioria das vezes, a criação é resultado da colaboração dois ou mais

indivíduos.  Raramente,  o responsável  pelo roteiro é o mesmo indivíduo responsável

pelos desenhos. No caso de “A última luz do Universo”, encontramos um exemplo de

obra que é resultado de uma parceria que em outras circunstâncias seria improvável.

Além de estarem separados por quilômetros de distância, pois enquanto Lewis morava

nos  Estados  Unidos  e  escrevia  roteiros  que  eram então  passados  para  as  mãos  de

diferentes  desenhistas,  Maroto vivia  na Catalunha e  por  meio  do correio  tradicional

recebia os roteiros e enviava os desenhos. Além disso, a colaboração entre ambos só

poderia ter ocorrido na Warren durante a década de 1970. Em primeiro lugar, porque

Lewis praticamente só escreveu roteiros para a Warren, e quando a editora fechou as



portas no início da década de 1980, seu trabalho praticamente caiu no esquecimento

devido  a  tendência  de  muitos  historiadores  dos  quadrinhos,  desculpe  o  trocadilho,

supervalorizarem o gênero super-heróis, em especial os das editoras Marvel e DC, em

detrimento de outros gêneros que, mesmo tendo sido até mais populares, são, quando

muito, lembrados como notas de rodapé. Em segundo, porque Maroto foi um dos vários

artistas espanhóis, mais especificamente de Barcelona a produzirem para a Warren. 

Embora  praticamente  desconhecido  fora  do  círculo  da  Warren,  Lewis  foi  o

terceiro roteirista com mais trabalhos publicados pela editora.  Ao todo, ele teve 147

histórias publicadas em revistas da Warren, ficando atrás apenas de Archie Goodwin

(que teve  188 histórias  publicadas  na  Warren,  sem contar  seus  roteiros  para  outras

editoras como a Marvel) e Bill DuBay (que em um espaço de sete anos, escreveu 262

roteiros, antes de assumir o cargo de editor). Por sua vez, Maroto foi o segundo artista

que mais desenhou histórias para a Warren, ao todo foram cento e uma, ficando atrás

apenas do compatriota José Ortiz que desenhou 120. 

Para  entender  porque  tantos  artistas  catalães  desenharam  para  a  Warren,  é

preciso  levar  em  consideração  a  história  da  editora.  Quando  a  Warren  começou  a

publicar quadrinhos de terror, a intenção original era voltar a fazer o mesmo tipo de

quadrinhos que eram publicados pela EC Comics na década de 1950 antes da criação do

Comics Code (a autocensura criada por um cartel de editores concorrentes). As revistas

em quadrinhos  de  terror  da  EC  foram as  mais  prejudicadas  pelo  Comics  Code.  A

Warren resolveu lançar  revistas em quadrinhos de terror,  mas para evitar  problemas

com a censura, não as lançou no mesmo formato comic book, ou seja, de um gibi norte-

americano tradicional, mas em um formato maior, o mesmo usado por outros tipos de

publicação como as revistas Time e Playboy. Assim, as revistas da Warren ficariam na

mesma prateleira que outras publicações para adultos. Outra diferença é que as capas

seriam ilustradas por pinturas e a arte interna seria  em preto e branco. No início,  a

Warren procurou vários dos mesmos artistas que haviam colaborado nas revistas da EC,

mas depois de um tempo surgiu a necessidade de contratar novos artistas para dar conta

de tantas histórias. A Warren era uma editora pequena, não podia pagar por página aos

seus desenhistas o mesmo valor que as poderosas Marvel e DC. No entanto, a editora

também não queria abrir mão da qualidade, ela pretendia publicar quadrinhos melhores

que os  das  concorrentes.  O slogan da Warren  era “We’re  not  big,  we’re good!”  A

solução foi procurar desenhistas no exterior. 



Muitos desenhistas espanhóis já eram conhecidos por seu trabalho em revistas

em  quadrinhos  de  editoras  britânicas  como  a  Fleetway.  Foi  esse  trabalho  em

publicações britânicas que chamou a atenção dos editores da Warren para os artistas

espanhóis. Assim, a Warren entrou em contato com a agência espanhola Selecciones

Ilustradas,  que  passou  a  intermediar  o  trabalho  com  os  artistas  de  Barcelona.  Os

desenhistas espanhóis eram uma mão de obra mais barata do que os desenhistas norte-

americanos, mas desenhavam tão bem, ou melhor, do que os melhores da “terra do Tio

Sam”. O que a Warren pagava era menos do que a Marvel ou a DC pagavam, mas era

mais  do  que  os  espanhóis  recebiam  na  britânica  Fleetway  e  muito  mais  do  que

receberiam trabalhando para qualquer editora da Espanha. Tratava-se de um negócio

que era bom para as duas partes. 

Maroto  contribuiu  muito  para  que  as  revistas  da  Warren  apresentassem um

visual diferenciado em relação a outras publicações em quadrinhos que circulavam nos

Estados  Unidas.  Os  desenhistas  espanhóis  eram  de  outra  escola,  traziam  outras

influências e referências. Agora imagine somar esse visual diferenciado trazido pelos

artistas espanhóis às ideias  de uma geração de roteiristas norte-americanos fortemente

influenciada  pelas  transformações  sociais  e  culturais  que  estavam  ocorrendo  nos

Estados Unidos nas décadas de 1960 e 1970: campanhas em defesa dos direitos civis,

protestos contra a Guerra do Vietnã, liberação dos costumes...

O processo de adaptação de um conto: comparação entre a obra original e 
sua releitura

Ao se adaptar uma obra literária para a forma de uma história em quadrinhos é 

preciso considerar se o ponto de partida, a obra original a ser adaptada, é um conto, um 

poema ou um romance. Há muitas diferenças entre adaptar narrativas mais longas como 

romances ou novelas (capítulos de folhetins) e adaptar obras mais curtas como contos, 

da mesma forma como há diferenças entre adaptar um texto em prosa de um texto em 

verso. Ao se adaptar um romance para a forma de uma história em quadrinhos pode 

haver a necessidade de resumir a trama, o que significa cortar vários trechos, eliminar 

partes inteiras da obra, mas tomando o cuidado de preservar o essencial, o 

indispensável. Por outro lado, quando a adaptação parte de um conto, de uma narrativa 

curta, pode ocorrer o contrário: a necessidade de acrescentar novos elementos, até de 

criar personagens que não estavam presentes na obra original. E esse foi justamente o 

caso quando o roteirista Budd Lewis escolheu adaptar “A máscara da Morte Vermelha”.



O conto “A máscara da Morte Vermelha” foi publicado originalmente em maio

de 1842 no número 36 do periódico  Graham’s Lady’s and Gentleman’s Magazine. O

mesmo conto foi depois reunido na antologia  Tales of mystery and imagination, que

ganhou uma edição francesa em 1857 com prefácio do poeta francês Charles Baudelaire

e  intitulada  Nouvelles  histoires  extraordinaires [Novas  histórias  extraordinárias].No

Brasil  essa  antologia  ganhou  várias  edições  com diferentes  títulos  como  “Histórias

extraordinárias” e “Contos de imaginação e mistério”. 

A  história  original  se  passa  na  Europa,  em  um  país  não  especificado.

Ambientada no passado, a única dica que Poe fornece da época em que a história se

passa  é  quando  ao  descrever  o  luxo  e  ostentação  nos  salões  do  castelo  faz  uma

referência a Hernani, uma peça de teatro do escritor francês Victor Hugo (1802-1885).

Lançada em 1830, essa peça se passa uma versão ficcional da corte espanhola por volta

da primeira década do século XVI. No conto de Poe, uma epidemia apelidada de “Morte

Vermelha” vitimava os habitantes de um país. A razão do nome estava no fato de que as

vítimas tinham manchas escarlates no corpo e especialmente no rosto, além de sofrerem

hemorragias  pelos  poros.  Em  vez  de  solidarizar-se  com  o  sofrimento  do  povo,  o

governante desse país, o príncipe Prospero resolve se isolar em um castelo fortificado

para o qual convida os outros nobres para participarem de um baile de máscaras com

todo tipo de extravagância e ostentação. Assim enquanto a plebe agonizava vítima da

peste, a nobreza se isolava do mundo exterior, divertindo-se com música, dança bufões

e prazeres lascivos. Em determinado momento do baile, uma figura silenciosa chamou

atenção de todos os presentes. Essa figura aparentemente estava fantasiada como uma

das vítimas da Morte Vermelha: “(...) Sua vestimenta estava salpicada de sangue – e sua

ampla fronte, com todas as feições do rosto, aspergida com o horror escarlate”. Todos

reagem com repulsa  diante  da  misteriosa  figura  que  lembra  a  todos  do  horror  que

pretendiam  esquecer.  O  príncipe  Prospero  se  sente  tão  insultado  que  resolve  tirar

satisfações com a figura, supondo que se trata de um dos convidados com a identidade

oculta por uma máscara. Mas, ao retirar a máscara e o sudário da repugnante, o príncipe

descobre horrorizado que essa não possui  forma  tangível.  A Morte  Vermelha  havia

adentrado o castelo: o príncipe é o primeiro a tombar morto e depois um a um todos os

presentes encontram o mesmo destino. 

 “A máscara da Morte Vermelha” é uma narrativa que já foi alvo de diferentes

interpretações. A interpretação mais aceita pela maioria dos críticos é a de que se trata

de uma metáfora sobre a inevitabilidade da morte, de que não importam quais sejam os



nossos  esforços  para  adiá-la  ou  esquecê-la,  a  morte  chega  para  todos,

independentemente  de  sermos  justos  ou  injustos,  independentemente  de  origem  ou

condição social. No entanto, outros viram nesse conto uma parábola, que como tal, traz

uma lição de moral. Segundo essa interpretação, o rei e os demais convidados do baile

foram  devidamente  castigados  pelos  seus  excessos  e  pela  omissão  em  relação  ao

sofrimento do povo. Também há quem veja nessa suposta lição de moral, uma crítica de

cunho social  e político.  É justamente  por essa vertente  que o roteirista  Budd Lewis

seguiu ao buscar inspiração no conto de Poe para escrever “A última luz do Universo”.

Inspirado provavelmente por filmes de ficção científica da década de 1970 tais como as

continuações de Planeta dos Macacos, em especial a primeira delas, “A volta ao Planeta

dos Macacos” (Beneath the Planet of the Apes) , e “Fuga no século 23” (Logan’s Run),

Lewis  adota  um tom pessimista  e  aproveita  para  criticar  a  arrogância  humana  e  a

destruição do meio ambiente. Em “A última luz do Universo”, a espécie humana cavou

a própria sepultura, condenando a si própria à extinção. Enquanto o conto de Poe trata

da inevitabilidade da morte,  o roteiro de Lewis vai além, trata  da inevitabilidade da

extinção da espécie humana. 

No roteiro  de Lewis,  os  humanos tornaram a Terra inabitável  e tiveram que

abandoná-la para colonizar outros planetas em outros sistemas solares. No entanto, os

mesmos  erros  que  haviam  sido  cometidos  na  Terra  se  repetiram  nos  mundos

colonizados. O ser humano usou e abusou dos recursos dos novos mundos, poluindo-os,

uma das personagens chega a comparar o ser humano no espaço a um verme que infecta

uma fruta. Em um dos mundos colonizados surge “a praga” que mata os colonos e se

espalha para outras colônias no Universo. Os sintomas da praga são semelhantes aos

descritos por Poe no conto original. 

Enquanto no conto de Poe os nobres se refugiam no castelo, na adaptação de

Lewis e Maroto os últimos humanos se refugiam numa estação espacial. A segurança da

estação espacial  está  sob responsabilidade  do Comandante  Hersey,  o equivalente  ao

príncipe Prospero do conto de Poe. Sob o pretexto de evitar o pânico ou numa tentativa

de enganar a si mesmo, Hersey manipula as informações na estação: chegam notícias de

que os cientistas estão descobrindo uma cura para a praga, mas não há cura alguma.

Hersey  também  informa  que  as  comunicações  com  o  exterior  foram  cortadas  por

“razões  de  segurança”,  mas  não  verdade  não  houve  interrupção  alguma  nas

comunicações, apenas não há mais ninguém fora da estação em condições de enviar

uma mensagem. Na verdade, a estação vive uma ditadura militar, na qual, informações



inconvenientes para Hersey são censuradas. A praga é apelidada de “Morte Vermelha”,

nome que soa familiar a Block, líder de um movimento que pretende oferecer ajuda às

vítimas e denunciar a ocultação de informações sobre a real extensão do problema. Ao

realizar uma pesquisa nos arquivos de um dos computadores da nave (o equivalente ao

que hoje chamaríamos de “buscar no Google”), Block se lembra que se trata de uma

referência  ao  conto  a  “Máscara  da  Morte  Vermelha”.  Curiosamente,  a  data  de

publicação aparece errada, aparece como sendo 1830, quando o correto seria 1842. Erro

do roteirista  ou do computador  de Block? O nome de Poe também aparece grafado

errado: “Edgar Allen Poe” em vez de “Edgar Alan Poe”. Este momento da história é

interessante por seu aspecto de metalinguagem, uma obra de ficção dentro de outra,

como se a vida (no contexto da história em quadrinhos) estivesse imitando a arte. A

menção direta à obra de Poe também adquire um tom profético, como se o conto do

escritor fosse um aviso sobre eventos futuros. 

Algumas naves com vítimas da praga chegam a pedir refúgio na estação, mas

Hersey se nega a abrir as portas. Block e seu amigo Telemene chegam a se voluntariar a

tripular  uma  nave  para  oferecer  socorro  aos  sobreviventes,  mas  Hersey  nega  a

autorização. Por fim, Hersey assassina Block e ordena que o corpo desse seja expelido

para fora da nave no andar dos arsenais, uma seção isolada do restante da estação.

Assim como no conto de Poe, Hersey organiza um baile de máscaras na estação.

April, a amante e ex-esposa de Block, descobre as ações de Hersey e resolve denunciá-

lo.  Enfurecido,  Hersey agride April,  no que é  interrompido por Telemene.  Por fim,

Hersey consegue  escapar e tomado de ódio começa a disparar com uma arma de raios

na direção de April, atingindo inocentes e ferindo Telemene. Na perseguição, Hersey

alcança April que perdeu uma das pernas (sobrando apenas os ossos) ao ser atingida por

um dos raios e a mata. No entanto, ele descobre que no mesmo local de onde o corpo de

Block  foi  expelido,  uma  fresta  se  abriu,  trazendo  a  praga  para  dentro  da  estação.

Tomado pelo pânico,  Hersey foge e volta  para o baile,  já apresentando os horríveis

sintomas da praga. Ao voltar para o baile, Hersey trouxe a praga consigo e condenou a

todos ao mesmo destino. O mesmo Hersey que negou ajuda a tantas vítimas da praga

que tentaram entrar na estação foi o mesmo que ao ser contaminado pela doença entrou

em desespero e pediu o mesmo tipo de ajuda que negou a tantos outros.

O  pânico  toma  conta  da  estação,  o  fornecimento  de  energia  elétrica  é

interrompido  e  a  estação  fica  em completa  escuridão.  As  luzes  do  último  lugar  no

universo  onde  viviam  os  últimos  indivíduos  da  espécie  humana  se  apagam.  O  ser



humano foi capaz de colonizar outros planetas, mas sua ciência e tecnologia não foram

capazes de evitar sua extinção.

Página de abertura de “A última luz do Universo”,  Lewis  e Maroto,  Rio Gráfica  e

Editora, Kripta número 42, dezembro de 1979.



Trecho de “A última luz do Universo”: uma das vítimas relata como a praga se espalhou

pelas colônias humanas  em outros planetas.  Lewis e Maroto,  Rio Gráfica e Editora,  Kripta

número 42, dezembro de 1979.



Trecho  de  “A  última  luz  do  Universo”:  crítica  à  destruição  do  meio  ambiente  e

referência explícita ao conto de Poe. Lewis e Maroto, Rio Gráfica e Editora, Kripta número 42,

dezembro de 1979.



Trecho de “A última luz do Universo”: a sensualidade nos desenhos de Maroto.  Lewis

e Maroto, Rio Gráfica e Editora, Kripta número 42, dezembro de 1979



Trecho  de  “A  última  luz  do  Universo”:  tal  como  no  conto  original,  um  baile  de

máscaras é realizado. Maroto, Rio Gráfica e Editora, Kripta número 42, dezembro de 1979.



Trecho de “A última luz do Universo”: o momento em que a “Morte Vermelha” adentra

o baile de máscaras. Maroto, Rio Gráfica e Editora, Kripta número 42, dezembro de 1979.

Autonomia da adaptação e respeito à obra original

O roteiro de Lewis é uma ótima adaptação do conto de Poe, pois sem deixar de

respeitar a obra original, não se limita a ela, procurando ir além dela. No conto de Poe,

não há diálogos, apenas umas poucas falas do príncipe Prospero, o que predomina no

texto são as descrições feitas por um narrador onisciente. Além disso, Prospero é a única

personagem da  trama,  com exceção  do espectro  da  Morte  Vermelha,  a  Recber  um

nome.Ao adaptar  o  conto  de Poe e  transformá-lo  no  roteiro  para  “A última  luz  do

Universo”,  Lewis  criou  e  acrescentou  personagens,  diálogos,  situações,  mudou  a

ambientação de um castelo no século XVI para uma estação espacial em algum lugar

distante da Terra em um futuro também distante. . Lewis procura manter a essência do

conto original, mas sem se prender a obra que o inspirou. Pelo contrário, ele demonstrou

que é possível conciliar originalidade com o ato de adaptar uma obra alheia.

Outro elemento que contribuiu ainda mais para o êxito dessa adaptação é a arte

de Esteban Maroto. O artista espanhol mostrou-se uma excelente escolha para desenhar

“A última luz do Universo”, pois seus desenhos realçam contrastes que estão presentes

tanto no conto de Poe quanto no roteiro de Lewis: o contraste entre alegria e pânico,



entre vida e morte, entre luxo e miséria, entre beleza e horror, entre luz e escuridão. A

arte de Maroto acrescenta uma dose de erotismo à história em quadrinhos na sequência

em que Block e April fazem amor pela última vez. A beleza e sensualidade das cenas

em  que  vemos  April  nua  contrastam  com  a  violência  e  o  horror  de  seus  últimos

momento de vida, quando a vemos sentada sobre uma poça de sangue, os ossos do que

foram suas pernas expostos, para no quadrinho seguinte seu rosto ser desintegrado pelo

disparo  da  arma  de  Hersey.  Da  mesma  forma,  Hersey  que  se  mostra  uma  figura

imponente quando governava a estação com mão de ferro, se torna uma figura patética

quando aparece desesperado com hemorragias pelo corpo, literalmente derretendo-se,

transformando-se numa figura disforme e repugnante. 

Outro motivo para Maroto ter sido uma escolha adequada para desenhar “A 

última luz do Universo” é que antes de trabalhar para a Warren, ele já tinha muita 

experiência como desenhista de aventuras espaciais e de ficção científica. Isso pode ser 

verificado no seu trabalho na série Cinco por Infinitus, publicada no Brasil pela carioca 

EBAl (Editora Brasil-América Limitada) de junho de 1970 a maio de 1973. Muito 

provavelmente nas histórias que produziu desenhou para a Warren, Maroto dividiu o 

trabalho com os mesmos assistentes com quem trabalhou em Cinco por Infinitus. 

Maroto fazia os esboços a lápis que eram finalizado por Ramón Torrents (responsável 

pelas figuras femininas), Adolfo Usero (responsável pelas figuras masculinas) e Suso 

Peña (cenários). Não seria de surpreender que tendo Maroto já desenhado outros 

roteiros de Lewis, o roteirista tenha escrito a adaptação tendo em mente que Maroto 

seria o desenhista, o que o teria levado a inserir no roteiro elementos que ele sabia que 

se adequariam melhor ao estilo do desenhista espanhol.

“A última luz do Universo” também é marcada pela intertextualidade entre o 

conto original de Poe e a adaptação de Lewis e Maroto. Encaixa-se perfeitamente ao 

que a pesquisadora Cristina de Oliveira , Doutora na área de Estudos Comparados de 

Literatura pela USP, afirma a respeito da intertextualidade entre obras literárias e 

histórias em quadrinhos:

“A intertextualidade propõe uma nova forma de leitura, tanto no novo texto 
quanto daquele que é trazido para o diálogo. Trata-se de uma intersecção que conecta o 
texto antigo com a atual situação narrada, estabelecendo uma correlação entre  as obras, 
entre os discursos, numa verdadeira intervenção. A partir daí, podemos ter desde 
fragmentos da obra-base recuperada na narrativa atual (citações, alusões etc.) até novas 
versões (paródias, intersecções e outras), que propõem diferentes ‘olhares’ sobre a obra”
(OLIVEIRA, p.41)



A “morte vermelha” pode vir a se tornar realidade?

Na vida real, um vírus que se transmita pelo ar e que mate tão rapidamente o seu

hospedeiro teria poucas chances de viajar distâncias tão longas. Embora, para fins de

efeito  dramático,  a  situação  descrita  funcione  perfeitamente  dentro  do  contexto  da

narrativa  em  quadrinhos.  Provavelmente,  um  vírus  assim  ficaria  confinado  em

determinada  área.  Os  vírus  mais  bem-sucedidos  em se  espalharem para  áreas  mais

distantes  são  aqueles  em que  o  tempo  de  incubação  é  maior,  ou  seja,  aqueles  que

conseguem ser transmitido antes de matarem o hospedeiro. 

No entanto, também é verdade que quanto mais constantes se tornam as viagens 

de habitantes de um território para outro, mais fácil se torna a transmissão de doenças de

uma localidade para outra. Exemplos disso são as rotas comerciais vindas da Ásia que 

ajudaram a espalhar a peste bubônica pela Europa durante a Idade Média; a 

movimentação de exércitos durante a Primeira Guerra Mundial que ajudou a espalhar a 

chamada Gripe Espanhola para o mundo todo; e, mais recentemente, as viagens 

internacionais de avião que trouxeram o vírus H1N1, conhecido vulgarmente como 

“Gripe Suína”. Se um dia, tal como mostrado em “A última luz do Universo”, o ser 

humano chegar a colonizar outros mundos e viagens interplanetárias se tornarem 

comuns, uma epidemia se espalhar por entre lugares separados por distâncias ainda mais

gigantescas não será algo impossível. 

“A Última luz do Universo” é uma obra que permanece atual, pois reflete medos

que ainda estão presentes no século XXI: o aparecimento de novas e temíveis doenças;

uma epidemia que saia de controle; o planeta se tornar insustentável... Por sua vez, a

atualidade dessa adaptação também atesta que a atualidade da obra em que ela se baseia.
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