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RESUMO 

 

Este trabalho se propõe a refletir acerca do discurso da História Alternativa na obra 
Watchmen, uma série de 12 revistas em quadrinhos, publicada entre 1986 e 1987 pela 
DC Comics, escrita por Alan Moore e ilustrada por Dave Gibbons. Dessa maneira, 
pretende-se analisar como se dá a alteração do curso da história na obra, além de 
como tal alteração dialoga com o contexto da época (Estados Unidos, ainda em 
Guerra Fria), compreendendo assim se este diálogo corresponde a um discurso 
distópico. Além disso, a monografia se empenha em refletir acerca das próprias 
contribuições da História Alternativa com relação à epistemologia da história, 
principalmente no que se refere às concepções de tempo na historiografia. 
 

 

Palavras-chave: História Alternativa. História em Quadrinhos. Distopia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This paper aims to reflect on the discourse of the Alternative History in Watchmen, a 
series of 12 comic books, published between 1986 and 1987 by DC Comics, written 
by Alan Moore and illustrated by Dave Gibbons. Given that, the intention is to analyze 
how the changing in the course of history happens in the work, as well as how such 
change is connected with the context of that time (United States, still at Cold War), 
understanding then if this dialogue matches with a dystopian speech. Moreover, this 
monography seeks to reflect about the Alternative History contributions regarding 
history epistemology, particularly regarding to the concepts of time in history. 
 

 

Keywords: Alternative History. Comics. Dystopia. 
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INTRODUÇÃO 

 

“E se o oceano incendiar, e se a neve cair no sertão, e se o urubu 

cocorocar, e se o Botafogo for campeão?”, já dizia Chico Buarque na música 

que, justamente, foi intitulada “E se”. A música vai longe, como vai nossa 

imaginação. Quem nunca se pegou imaginando como teria sido sua vida se algo, 

um pequeno detalhe, ou uma grande escolha, fosse diferente? E se eu tivesse 

tomado aquela rua ao invés desta? E se eu tivesse sido bailarina, e não 

professora? E se...? Esta pergunta está presente na nossa vida em tantos 

momentos e leva a tantos desdobramentos em nossa imaginação que chega 

uma hora que nem a levamos a sério – o “e se” é inútil, pensamos; não 

aconteceu, nem nunca acontecerá. Mas e se... dermos uma chance a ele? E se 

o fato de imaginarmos como algo teria sido diferente fosse, na verdade, um 

grande indício, uma grande oportunidade de entendermos como funciona nosso 

próprio presente, como lembramos de nosso passado e como projetamos nosso 

futuro? Talvez então, creio eu, colocaríamos nossa imaginação em um lugar de 

muito mais prestígio do que ela está agora e a entenderíamos como um 

importante aspecto na história. E mais: enfrentaríamos a perspectiva de um 

campo quase desconhecido no Brasil, uma possibilidade de fonte histórica tão 

rica e desafiante como pode ser o próprio ato de refigurar nosso passado: a 

História Alternativa. 

O nome já indica, ao mesmo tempo, muita coisa e quase nada: uma 

história que é alternativa porque não segue o curso da história “tradicional”, da 

linha temporal do que realmente aconteceu; mas, ao mesmo tempo, um conceito 

complexo, que ainda é repleto de ambiguidades e confusões. Histórias 

Alternativas (ou como ainda também podem ser denominadas, uchronias, ou alo 

histórias), podem ser pensadas rapidamente aqui como: 

 
Trabalhos de ficção (...) que narram uma sucessão de eventos 
hipotéticos, de natureza qualquer, construindo um presente ou um 
passado diferente daquele que aceitamos como verídico. Esta 
construção é elaborada a partir do pressuposto que, em algum ponto 
de um passado ainda mais remoto, algum acontecimento histórico não 
ocorreu nessa linha temporal alternativa de forma idêntica a que 
sabemos ter ocorrido em nossa própria linha temporal. (LODI-
RIBEIRO, 2003, p. 1). 
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Tem-se ainda comumente referenciado a História Alternativa como sendo um 

“subgênero” da ficção científica, aspecto do qual discordo, pois apesar de ela 

ser, sim, um fenômeno da ficção científica, também podemos observar que esse 

conceito não se reduz a um gênero único, uma vez que é possível citar um 

número expressivo de novelas tradicionais ou ainda trabalhos dentro da literatura 

fantástica1. Seus principais meios de expressão são, dessa maneira, a literatura, 

em primeiro lugar, mas é possível perceber que o número de filmes, jogos de 

vídeo game e programas de televisão que investem na História Alternativa como 

tema principal são cada vez mais frequentes. Sem dúvida, muitos de nós já 

vimos algum filme ou alguma história em que o protagonista queria (e conseguia) 

voltar no tempo, para um passado remoto (ou não), e lá vivia inúmeras aventuras 

em que ele mudava determinados fatos da História; ou então, soubemos de outra 

história que imaginava o mundo se algum fato importante tivesse acontecido de 

outra maneira: pois bem, essas histórias a que a maioria de nós estamos 

habituados são exemplos de Histórias Alternativas. 

Cabe perceber que a História Alternativa, apesar de geralmente criar 

diferenças no passado (“caminhos alternativos”), produz discursos que na 

verdade referem-se à própria realidade em que a obra foi produzida. À vista 

disso, aborda muito mais o presente do que o passado, refletindo nesse ato 

sentimentos inerentes à essa geração, além de seus respectivos cenários de 

utopias ou distopias. Assim, essas uchronias2 acabam funcionando como 

vestígios dos passados aos quais os autores de cada ficção faziam parte. Apesar 

de pensarem o passado, refletem o presente, são parte da realidade vivida do 

momento histórico que projeta o futuro, prezando por uma coisa: o conhecimento 

de que a qualquer momento, inúmeros passados não realizados ainda estão 

vivos conosco (GALLAGHER, 2002, p. 24).  Tendo essa perspectiva de História 

Alternativa em mente pretendo seguir com este trabalho. 

                                                           
1 O romance histórico Outlander, de autoria de Diana Gabaldon, publicado originalmente em 
1991, é exemplo disso. No enredo, a personagem principal, Claire, uma inglesa da década de 
1940, viaja no tempo para a Escócia do século XVIII. Lá, ela se encontra em diversas 
encruzilhadas, com o desafio de escolher entre mudar ou não o curso da história. Apesar de ser 
claramente uma obra de história alternativa, o enredo não apresenta, todavia, características de 
uma ficção científica (gênero a ser mais explorado adiante neste trabalho). 
2 Uchronias significam literalmente “não-tempo”, e podem ser usadas para referir-se a um tempo 
hipotético na história. Neste trabalho, o termo Uchronia será usado enquanto sinônimo de história 
alternativa. 



13 
 

A análise do discurso da História Alternativa se aplicará, neste caso, à 

série de História em Quadrinhos Watchmen, publicada entre 1986 e 1987, escrita 

por Alan Moore e ilustrada por Dave Gibbons. Essa obra não apenas é 

considerada uma das maiores narrativas de quadrinhos como é, também, o 

grande exemplo da aplicação de História Alternativa em quadrinhos durante o 

contexto da Guerra Fria, principalmente em seu final, já na década de 80. Assim, 

convém discutir qual mudança do passado é apresentada na obra e, 

consequentemente, como tal perspectiva altera o presente, criando um universo 

alternativo próprio da história. Mais importante talvez, é refletir acerca dessa 

resposta alternada que os autores apresentam, baseados em sua própria 

contemporaneidade, e de que forma essa resposta consegue refletir não apenas 

os sentimentos de uma geração, mas também como ela pode provocar uma 

reflexão nos leitores, de maneira que estes repensem sobre seus mundos e 

como eles se tornaram o que são. Como leitores aqui, o destaque recai 

certamente nos historiadores: a história alternativa em Watchmen pode, afinal, 

provocar inquietações e produzir algum tipo de contribuição para a própria forma 

como se pensa a história? 

É necessário destacar que comumente percebe-se a abordagem acerca 

do passado enquanto aproximação mais “óbvia” entre histórias alternativas e 

história. Todavia, aquilo que realmente liga os dois campos situa-se na questão 

do acontecimento3. Obras de História Alternativa podem ser vistas como uma 

forma moderna de pensar as relações históricas temporais e a memória ligada a 

elas, uma vez que ainda que muitas vezes as narrativas envolvam quebras com 

as leis da física, o aspecto da importância do tempo histórico4 é, quase sempre, 

                                                           
3 Fraçois Dosse sugere uma tripla estratificação da definição do termo “acontecimento”, até 
chegar na compreensão que o autor aceita como mais adequada a historiografia contemporânea. 
Dessa maneira, o acontecimento é percebido pelo autor como um conceito historicamente 
construído, passando por entendimentos ligados a causalidade (seja como garantia de desfecho, 
seja resultado ou estabelecimento de condições para algo), a concepção que estabelece uma 
relação com um ou vários temas humanos e sugere o que “acontece com alguém”, até a 
compreensão do termo enquanto ideia de ruptura inesperada no percurso do tempo. Dosse não 
nega a relação do conceito com questões de causalidade, mas critica de forma veemente a 
associação simples e mecânica entre os dois. O autor percebe uma ambivalência que ainda 
marca o “acontecimento”, que por um lado é “possível que pertença a uma lógica temporal, 
permitindo identificar as constantes e, por outro, o que resiste a nossa mente, o que fica 
irredutivelmente opaco” (DOSSE, 2013, p. 5). Assim, para definir o conceito, devemos voltar a 
atenção para o vestígio deixado por ele e suas mutações sucessivas, entendendo o termo 
enquanto uma construção da memória coletiva (Ibid., p. 12). 
4 A questão do “tempo histórico”, uma das problemáticas centrais deste trabalho, será discutida 
de maneira mais aprofundada no capítulo três. Por ora, é possível entender o tempo histórico a 
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reforçado. A História Alternativa é a forma rara de literatura que conta histórias 

sobre o tempo. Seu objetivo é trazer à tona preocupações temporais e históricas, 

abordando assim diretamente as preocupações ligadas às causas dos 

acontecimentos e seus vestígios, e como estes são percebidos ao longo do 

tempo (HELLEKSON, 2001, p. 499). Além disso, a análise das alo-histórias 

destaca questões metodológicas fundamentais na história, que acarretam 

principalmente naquilo que diz respeito ao que muitos autores, a partir da década 

de 1970, tais como Paul Veyne, Paul Ricoeur e Hayden White, se questionaram 

acerca da narrativa da história. Posto isso, é difícil ler uma história alternativa 

sem perguntar e refletir em cima de problemas como: quem é o agente da 

história? A história escreve a si mesma ou são os outros que a escrevem? Qual 

é o papel do leitor no processo de se fazer a história? 

A esses dois aspectos, inclui-se ainda a questão da própria possibilidade 

do quadrinho como fonte histórica. A produção historiográfica que se utiliza 

dessa fonte ainda é escassa, uma vez que durante muito tempo o papel das HQs 

como fonte informativa válida foi minimizada. Todavia, seu uso está certamente 

crescendo e seduzindo mais pesquisadores, que as percebem como excelentes 

veículos de mensagem ideológica e crítica social. De fato, é necessário ressaltar 

que as HQs apresentam uma relação complexa com a história, já que as 

imagens são produzidas a partir de roteiros textuais, tornando-se, após sua 

realização, um modelo narrativo próprio, simultaneamente visual e verbal 

(BERNARDO, 2011, p. 8).  Os quadrinhos, nesse sentido, são uma poderosa 

ferramenta de representação, até mesmo se pensarmos na acessibilidade de 

suas mensagens, que repassam, por meio de imagens desenhadas ou diálogos, 

expressões de ideias e valores dominantes, que não são acidentais, senão uma 

construção desse roteiro coerente (LIMA, 2011, pp. 4-5). Ademais, a 

possibilidade do quadrinho enquanto fonte se fortalece uma vez que tomarmos 

como base algumas das ideias de Paul Ricoeur. Para este autor, uma das 

possibilidades de leitura histórica seria a partir da “semântica hermenêutica”, na 

qual a interpretação do texto é feita através da conexão de suas possibilidades 

semânticas com a experiência vivida do leitor, que se refere ao mundo externo 

                                                           
partir de José Carlos Reis, que o coloca como “acompanhamento dos homens em suas 
mudanças, e sua descrição e análise”, deixando nas mãos do historiador realizar o trabalho de 
manutenção de tudo aquilo que se passou “no ser” (REIS, 2003, p. 181).  
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ao texto (BERNARDO, 2011, p. 8). Assim, o que devemos ter em mente aqui é 

que, com essa proposta, as HQs são possíveis de interpretação por um grupo 

capaz de decodificar sua simbologia e, a partir disso, se apropriar e mudar os 

conteúdos propostos, ocasionando em uma relação autor-leitor, na qual o 

imaginário do leitor faz parte da leitura do quadrinho. Se combinarmos isso com 

as possibilidades que a História Alternativa oferece, os potenciais da pesquisa 

se tornam cada vez mais amplos, até mesmo partindo do pressuposto que as 

histórias em quadrinho também possuem um papel importante no que tange à 

representação do tempo e do espaço em cada quadro, que constituem, por sua 

vez, relações muito mais complexas do que um simples olhar pode dar a 

entender. De fato, McCloud afirma que 

 
diferente de outras mídias, nas HQs o passado é mais do que apenas 
lembranças, é o futuro, mais do que só possibilidade. O passado e o 
futuro são reais e visíveis. Onde seus olhos estiverem concentrados 
esse vai ser o agora; só que seus olhos também captam a paisagem 
vizinha do passado e do futuro. (MCCLOUD, 2005: p. 104) 

 
Em vista disso, meu trabalho irá separar-se em três capítulos, que apesar 

de relacionarem-se fortemente entre si, foram distinguidos dessa maneira para 

dar mais ênfase nas particularidades de cada tema e, por fim, refletir em cima de 

suas aproximações e desdobramentos. O primeiro capítulo irá focar na questão 

da História Alternativa: qual definição de História Alternativa podemos elencar 

(se é que há apenas uma) e quais tipos de uchronias existem? Como são 

estruturadas e quais são seus temas mais famosos dentro desse universo tão 

amplo? Ademais, realizo ainda um balanço geral sobre a perspectiva de 

produção e estudo acadêmico de Histórias Alternativas no Brasil. É claro que 

dois subcapítulos não poderiam ter sido deixados de fora, tendo em vista que tal 

trabalho pretende não apenas apresentar as uchronias, mas inseri-las dentro da 

discussão acerca da metodologia da história. Logo, analiso os embates e 

apropriações entre a História Alternativa e a História Contrafactual e a questão 

da narrativa em alo-historias, contemplando suas possibilidades de 

relacionamento (diferenças, aproximações) com o debate acerca da narrativa 

histórica, tomando como base teórica, principalmente, as considerações de Paul 

Ricoeur acerca da ficcionalização da História e historicização da ficção. 

Já no segundo capítulo, o foco recai sobre a relação entre distopia, aquilo 

que se convencionou chamar de “pós-modernidade” e a ficção científica. Assim, 
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partindo do pressuposto de que Watchmen pode ser entendido enquanto uma 

distopia, creio que é importante propor uma definição a esta (suas origens na 

história, como ela se relaciona com utopia e quais aspectos políticos e sociais 

geralmente aborda), associando essa definição à própria ficção científica. Nesse 

quesito, trago alguns exemplos de distopias dentro da ficção científica e as 

relaciono com a “pós-modernidade” (que neste trabalho será entendida dentro 

de um contexto muito específico de produção cultural durante a década de 1980). 

Volto a analisar Watchmen nesse capítulo, concentrando minhas reflexões 

diante de como se dá a representação da distopia na fonte. 

Já no terceiro capítulo, relaciono o fator que considero um dos mais 

importantes e interessantes dentro da História Alternativa com o documento a 

ser investigado: afinal, como funciona a percepção do tempo dentro de 

Watchmen? É claro que, antes disso, ressalto os estudos acerca da metodologia 

dos quadrinhos, ou seja, o que são Graphic Novels, como a passagem do tempo 

é retratada na estrutura dos quadrinhos e como consideramos esse tipo de fonte. 

Um recurso visual? Textual? Ou misto dos dois? Já problemática central, da 

percepção de tempo na fonte, parto do conceito de Reinhart Koselleck sobre o 

tempo (focando nessa parte em noções de “passado” e “futuro” da fonte e 

relacionando com a própria questão da distopia do capítulo anterior). Além disso, 

me pergunto: o que essa percepção de tempo em Watchmen pode dizer sobre 

a visão de presente, no período vivido do autor? 

Encerro minha jornada tomando algumas considerações sobre a História 

Alternativa e suas possibilidades de contribuição para o entendimento de História 

e seus conceitos. Gosto de pensar que a história está constantemente se 

reinventando, buscando novas fontes, aprimorando aquilo que se entende por 

passado. Se assim é, por que não enfrentar aquilo que pode ser considerado 

como um dos grandes medos dos historiadores, que é borrar as fronteiras entre 

história e ficção, entre verdade e especulação? Espero que o trabalho contribua 

nesse sentido e, se não, apenas consiga colocar uma “pulga atrás da orelha” ou 

que nossos olhos pensem duas vezes antes de virar a página com desconfiança 

ao se deparar com uma história que não aconteceu.  
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1. CAPÍTULO I 

 

 

1.1 HISTÓRIA ALTERNATIVA: DEFINIÇÕES 

 

É muito comum, ao entramos em contato pela primeira vez com o nome 

“História Alternativa”, nos indagarmos sobre o que o termo implica. Logo no 

início, enquanto historiadores que sempre procuram por novos problemas e 

novos vestígios do passado, o pensamento que nos vem à cabeça 

provavelmente é: mas o que é isso? Se ela é alternativa, então provavelmente é 

diferente, ou propõe metodologias diferentes da história a que estamos 

acostumados. Será a História Alternativa então uma abordagem distinta, dentro 

do campo da história, para pensar sobre o passado? A resposta aqui é sim e 

não. Sim, pois a História Alternativa pode levar a um modo diferente de se pensar 

o passado, se a tratarmos enquanto uma fonte histórica muito rica, que leva a 

reflexões únicas quando relacionadas à história. Mas não também, por não 

constituir uma alternativa à narrativa histórica, senão uma possibilidade de 

documento a ser analisado (que em si mesmo é também uma narrativa), e que 

possui semelhanças e diferenças com a escrita da história. Assim sendo, é mais 

fácil entendermos primeiro onde e por que ela é diferente desta, para depois 

passarmos para a reflexão das aproximações entre as duas. 

O historiador Gavriel Rosenfeld, um dos nomes mais conhecidos dentro 

dos estudos sobre História Alternativa, comenta que, como um gênero de 

representação narrativa, as uchronias resistem a uma fácil classificação, até 

porque elas transcendem categorias culturais tradicionais, sendo 

simultaneamente um subcampo da história, um subgênero da ficção científica e 

um modo de expressão que pode facilmente assumir formas literárias, 

cinematográficas, dramáticas ou formas analíticas (ROSENFELD, 2011, p. 4). 

Ressalto aqui que apesar da maioria dos autores classificar a História Alternativa 

como um subgênero da ficção científica, penso não ser o melhor o caminho 

reduzir o conceito a apenas esse pensamento, uma vez que se prestarmos 

atenção à variedade de abordagens que as alo-histórias assumem, a ficção 

científica seria realmente uma das mais frequentes e famosas, mas 

definitivamente não a única. A História Alternativa também pode aparecer como 
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romances históricos, novelas e serem reproduzidas sob a maior variedade de 

meios, desde, como já disse Rosenfeld, a literatura, até jogos de vídeo game e 

histórias em quadrinhos. O que é importante prestar atenção, então, é que 

apesar disso, todas as narrativas de História Alternativa geralmente se assumem 

enquanto formas de ficção5, que investigam consequências possíveis, dentro de 

contextos históricos específicos, associados à pergunta “e se”. Dessa maneira, 

as uchronias pressupõem que um determinado evento de nossa história, de 

nossa linha temporal (que os autores sobre História Alternativa se referem 

apenas como NLT), ocorreu de maneira diferente ao que sabermos ter 

acontecido, ocasionando numa linha temporal alternativa (LTA). 

Um exemplo simples conseguiria ilustrar facilmente essa definição: 

pensar na ditadura militar no Brasil, durante a década de 1960. Na NLT, o golpe 

militar ocorreu em 1964, e ocasionou em um período de ditadura que durou até 

1985. Se usássemos esse evento para criar uma narrativa de História 

Alternativa, então mudaríamos um ponto especifico – aqui chamado de “ponto 

de divergência” – e isso criaria o que Lodi-Ribeiro define como “efeito bola de 

neve”, ou seja: as consequências da alteração se propagam através dos séculos, 

como uma bola de neve colina abaixo, culminando em um background (ou seja, 

o cenário histórico) inteiramente diferente (LODI-RIBEIRO, 2003, p. 3). No 

exemplo utilizado, o que Lodi-Ribeiro disse aconteceria assim: na nova linha 

temporal alternativa, o golpe de 1964 não ocorreria; de fato, o presidente João 

Goulart continuaria a governar e isso ocasionaria em uma aproximação entre 

Brasil e URSS, que, por sua vez, colocaria o Brasil em um relacionamento íntimo 

com Cuba, ocasionando num fortalecimento do socialismo pelo mundo e 

diminuindo o frágil equilíbrio da Guerra Fria,  que levaria a uma Terceira Guerra 

Mundial em que a América do Sul seria inteiramente destruída por bombas 

atômicas jogas por EUA e URSS. Percebe-se nesse caso hipotético que a trama 

construída se desenrola poucos anos após o ponto de divergência ter ocorrido, 

e o foco da narrativa reside naquilo que há de diferente entre nossa linha 

temporal e a linha temporal alternativa.  

                                                           
5 Nesse primeiro momento, pensada no sentido mais simples e genérico da palavra, associada 
ao imaginário; ao longo do capítulo voltarei a esse aspecto para entender como essa “ficção” 
deve ser pensada e relacionada com a História. 
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Catherine Gallagher propõe um modelo estrutural para o funcionamento 

da História Alternativa, o qual ela denomina como uma “estrutura de bifurcação”. 

Explica-se: a autora parte da ideia de que temos dois caminhos – o caminho 1 e 

caminho 2. O primeiro caminho seria aquele que conteria tudo aquilo que 

aconteceu realmente na História. Já o segundo caminho seria a alternativa, 

aquilo que poderia ocorrer diferente, um acidente e uma consequência 

deliberada. Em um ponto esses dois caminhos se cruzam, formando a figura de 

um Y; então, o caminho 2 é descartado e o que continua a acontecer é o primeiro 

caminho, real e historicamente importante. O que a História Alternativa faz é 

manter a estrutura do Y, mas ao invés do primeiro caminho continuar e o 

segundo ser interrompido, acontece o contrário: a vertente acidental, que “não 

aconteceu”, seria privilegiada, enquanto a real seria descartada. Segundo 

Gallagher, “(...) cria um padrão Y que consiste numa narrativa com uma haste 

unificada, terminando num ponto de divergência no qual, então, diferentes 

narrativas emergem” (GALLAGHER, 2010, p. 17). Seguindo esse raciocínio, 

pode parecer óbvio que o grande tema das alo-histórias é o passado e o que 

elas procuram fazer, assim como a história, é entender como ele seria se algo 

pudesse acontecer diferentemente. Mas nada é tão óbvio assim com a História 

Alternativa. 

Apesar de seu tema ser o passado (na maioria das vezes), muitas 

uchronias procuram abordar o futuro; o que essas narrativas tentam fazer e 

refletir não tem como ponto principal um entendimento sobre o passado, mas, 

ao criar um lócus alternativo que compartilha verossimilhança material e causal 

com o mundo do autor, conseguem ser usadas para articular diferentes soluções 

possíveis dos problemas sociais, que devem ter importância o suficiente para 

requerer uma alteração na história do mundo contado (SUVIN, 1983, p. 149). Por 

conseguinte, a História Alternativa é usada para evidenciar setores 

problemáticos da vida social do presente; ela é um discurso ideológico (que é 

capaz de demonstrar as crenças do autor que a escreveu e também da 

sociedade em que esse vive) que se move entre os polos do conhecimento, 

poder e liberação. Suas narrativas ainda podem ter formato totalizante, que 

sugere uma alteração global em nível de significado, ou alterações históricas 

limitadas, individuais, perenes, que não mudam a vida da sociedade, mas a vida 
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do indivíduo (Ibid., p. 151). Ao se situarem, geralmente, no presente do autor, as 

Histórias Alternativas, segundo Hellekson, 

 
mudam o presente transformando o passado. É um gênero que 

especula sobre tópicos como a natureza do tempo e a linearidade, o 

link entre passado e presente e futuro e a questão do individual no 

processo de fazer a História. (...). Elas rompem com o movimento linear 

e fazem com que seus leitores repensem sobre seus mundos e como 

eles se tornaram o que eles são.  (HELLEKSON, 2001, p. 132). 

 

É notável também o fato de que as alo-histórias geralmente aparecem na 

forma de cenários de fantasia ou pesadelo. O primeiro, segundo Rosenfeld, 

percebe o passado alternativo como superior ao passado real e tipicamente 

expressa uma sensação de insatisfação com o presente. Já o segundo, por sua 

vez, funciona de maneira contrária: mostra um passado alternativo inferior e 

geralmente demonstra uma sensação de contentamento com o status quo. Cada 

um tem diferentes implicações políticas: fantasias tendem a ser liberais e 

pesadelos geralmente se mostram conservadores. Todavia, este último fato, 

segundo o autor, não é um ponto determinante, uma vez que pesadelos podem 

ser liberais ao mostrar que o presente não era inevitável e fantasias se mostram 

conservadoras ao apresentar um escapismo do presente e não enfrentar seus 

problemas (ROSENFELD, 2011, p. 11). Concordo e discordo, simultaneamente, 

de Rosenfeld.  

Se por um lado é difícil ignorar a presença maciça de uma certa dualidade, 

no que diz respeito à confecção dos cenários dos enredos, que frequentemente 

se posicionam como fantasias ou pesadelos (ou, como tratarei de maneira mais 

específica, como utopias e distopias), é difícil e problemático determinar de 

maneira tão simples como tais enredos se posicionam – se partindo de uma 

satisfação ou insatisfação com o seu presente. É claro que esse é um ponto 

fundamental que deve ser analisado ao tratarmos da História Alternativa, afinal 

narrativas desse gênero tem a habilidade única de elucidar trabalhos sobre a 

memória histórica. E se a memória histórica está longe de ser um ponto simples 

e raso dentro da História, as uchronias não poderiam ocorrer de maneira 

diferente. Minha jornada de pesquisa até este momento, que procurou focar no 

caso das distopias de História Alternativa, mostrou que, pelo menos neste caso, 

a percepção de que narrativas com cenários de pesadelo refletem uma sensação 

de satisfação com seu presente (afinal, seguem na linha de raciocínio de que 
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“tudo poderia ser pior”) não é errada, nem deve ser ignorada. Tomá-la como um 

fenômeno das alo-histórias é ser reducionista ao extremo e não procurar a 

complexidade dos personagens e dos cenários que as narrativas constroem. 

 Muitas vezes o cenário distópico não consegue ser outra coisa – ou seja, 

não consegue projetar a alternativa de um passado satisfatório – justamente por 

não haver, na época contemporânea da obra, nenhuma perspectiva de um 

passado melhor, pois o presente não pode ser melhor – e o futuro, então, está 

fora de cogitação. Explorarei isso de maneira muito mais aprofundada no 

segundo capítulo e justificarei como percebo que a fonte a ser analisada aqui – 

Watchmen – recai dentro dessa percepção. Por ora, creio ser necessário apenas 

que fique claro, nesse ponto de partida, que sim, existem cenários de pesadelo 

e de fantasia na História Alternativa, mas é necessário cuidado ao definir seus 

significados dentro de uma conceituação restrita, que ignora a tamanha 

complexidade de tais narrativas. 

Naquilo que diz respeito aos modelos de uchronia que são mais 

comumente utilizados pelos autores de História Alternativa, dois autores se 

destacam com os modelos que parecem ser os mais adequados para se pensar 

a estrutura dessas narrativas. A primeira sistematização, promovida por William 

Joseph Collins, tem como foco a taxonomia da História Alternativa. Sua 

separação se dá em quatro categorias: em primeiro lugar, as uchronias puras 

(que implicam numa História Alternativa sozinha, única, sem permissão para 

qualquer outra realidade); em segundo, as uchronias plurais, que colocam as 

realidades alternativas perto do leitor (ou seja, realidades mais próximas da 

contemporaneidade do público); já em terceiro lugar, Collins coloca as alo-

histórias de presentes infinitos ou histórias de mundos paralelos (em que é 

possível encontrar a presença de diversas linhas temporais alternativas, que 

comumente ocorrem simultaneamente); e por último, as alterações dos viajantes 

do tempo (pessoas que são capazes de voltar no tempo e provocar pontos de 

divergência no passado). Hellekson, por sua vez, propõe que as obras de 

História Alternativa sejam divididas segundo a posição do objeto que abordam, 

fazendo com que cada obra seja definida de acordo com o momento da ruptura 

da história. Assim temos três modelos: a História Nexo, que inclui policiamento 

de viajantes no tempo e histórias de batalhas e acontecem no momento 

imediatamente posterior da ruptura; as verdadeiras histórias alternadas, que 
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posicionam diferentes leis físicas, além de ocorrer depois da ruptura, às vezes 

um longo tempo depois; as histórias de mundos paralelos, em que não há 

rupturas e todas as histórias que poderiam acontecer, acontecem (HELLEKSON, 

2001, p. 142). A autora justifica o uso dessa classificação devido à relação entre 

as histórias alternativas e a questão do tempo na história, incluindo a noção de 

sequência, essencial nessa definição temporal. Apesar das duas categorizações 

terem muitas semelhanças, opto por usar a definição de Hellekson neste 

trabalho, uma vez que percebo os pontos de divergência das uchronias como 

uma das características centrais da narrativa e o que determina a forma como 

os autores irão organizar seus enredos, seus personagens e o cenário em que 

estes atuarão.  

Mas será a História Alternativa um fenômeno novo? Há um consenso 

entre os autores que pensam esse gênero de representação que leva a crer que 

ela é um fenômeno antigo. Se buscarmos uma “origem” do pensamento 

contrafactual (que se pergunta como teria sido a História a partir do “e se”), 

voltaremos às origens da própria historiografia, já que Heródoto já especulava 

sobre possíveis consequências se os Persas derrotassem os Gregos em 

Marathon, em 490 a.C. (ROSENFELD, 2011, p. 5). Todavia, a História Alternativa 

enquanto narrativa ficcional, reproduzida em novelas, apareceu apenas no 

século XIX. É difícil situar um autor que tenha, de fato, inaugurado o gênero, mas 

é possível ter-se uma referência de obras importantes, principalmente a partir de 

nomes como Louis Geoffroy6, em Napoléon et La conquête du Monde (1833) e 

Charles Renouvier7, com Uchronie (1876). Apesar da força que a História 

Alternativa adquiriu nesse primeiro momento se concentrar na Europa, 

principalmente na França, Inglaterra e Alemanha, é notável que o verdadeiro 

“boom” da produção do gênero se deu a partir do século XX, nos Estados Unidos. 

Por isso, é comum encontrarmos afirmações que percebem a História Alternativa 

como um fenômeno majoritariamente norte-americano e que, 

                                                           
6 Louis Geoffroy, pseudônimo de Louis-Napoléon Geoffroy-Château, criou o enredo da obra 
Napoléon et La conquête du Monde em cima da suposição de que Napoleão Bonaparte teria sido 
bem-sucedido em sua invasão à Rússia, em 1812, e a partir disso teria conseguido invadir 
também a Inglaterra e controlar o mundo, a partir de inúmeras tecnologias desenvolvidas, como 
automóveis voadores, a transformação da água salgada do mar em água potável e até mesmo 
a descoberta de novos planetas.  
7 Charles Renouvier, importante filósofo francês do século XIX, abriu mão de seus ensaios para 
escrever Uchronie e refletir em cima do que teria acontecido se Marcus Aurélius conseguisse 
que o filósofo Avidius Cassius sucedesse a ele como imperador de Roma. 
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consequentemente, suas tramas e fãs são em sua grande maioria também norte-

americanos (SCHNEIDER-MAYERSON, 2009, p. 65). Durante a primeira 

metade do século XX, as narrativas de História Alternativa apareceram 

publicadas em revistas de Pulp Science Fiction8, permanecendo marginalizadas 

até a década de 1960, quando a popularidade da História Alternativa começou a 

crescer expressivamente, saindo desse círculo restrito da ficção científica para 

encarar uma popularidade cultural no meio norte-americano.  

O que justifica esse aumento de interesse marcante a partir dos anos 60? 

Rosenfeld encara o fenômeno como produto de tendências políticas e culturais. 

O autor separa sete motivos que vê como principais para um entendimento mais 

completo sobre o fato. Primeiramente, Rosenfeld coloca o descrédito das 

ideologias políticas no Ocidente, principalmente depois da Segunda Guerra 

Mundial. Uma vez que, ao seu ver, a História Alternativa é inerentemente anti-

determinista, é interessante entender que o pensamento alo-histórico tomou 

lugar numa era onde as ideologias políticas deterministas foram atacadas pelos 

pensamentos políticos de esquerda, direita e centro (ROSENFELD, 2011, p. 6). 

Principalmente a partir da década de 1980, o autor identifica um forte paradoxo 

na sociedade norte-americana, que provém do simultâneo sentimento de 

segurança e insegurança que ela sentia. A segurança estava no ato de repensar 

se seu atual presente era inevitável ou se outros caminhos eram possíveis; já a 

insegurança, por sua vez, se encontrava na dolorosa ciência da natureza 

                                                           
8 Citando Flynn (1985, apud. LEMOS, 2008), as revistas de Pulp Science Fiction estão situadas 
dentro da chamada Idade de Ouro da Ficção Científica, que é geralmente reconhecida como um 
período de vinte anos entre 1926 e 1946, quando um punhado de escritores, incluindo Clifford 
Simak, Jack Williamson, Isaac Asimov, John W. Campbell, Robert Heinlein, Ray Bradbury, 
Frederick Pohl e L. Ron Hubbard, estavam publicando histórias de ficção científica altamente 
originais em revistas “pulp”. Embora o formato da primeira revista “pulp” remonte a 1896, quando 
Frank A. Munsey criou “The Argosy”, foi somente em 1926, quando Hugo Gernsback publicou o 
primeiro número de “Amazing Stories” que a ficção científica ganhou seu fórum próprio. Outras 
revistas de ficção científica “pulp”, incluindo “Astounding Science Fiction”, “Startling Stories”, 
“Weird Tales”, “Unknown” e “The Magazine of Fantasy & Science Fiction”, logo se seguiriam. As 
revistas “pulp” floresceram porque podiam ser manufaturadas de modo econômico a partir da 
polpa de madeira quimicamente tratada, e vendidas à baixo custo para audiências famintas por 
diversão e aventura. As histórias “pulp” enfatizavam ação, romance, heroísmo, mundos exóticos, 
aventuras fantásticas e, quase invariavelmente, finais bem-humorados e otimistas. Hoje, estas 
histórias são relembradas com grande afeto e nostalgia pelos fãs de ficção científica por conta 
de sua abordagem simples e direta. 
As histórias clássicas dos “pulps” dos anos 1930 e 40 contavam com elementos familiares de 
enredo para narrar histórias interessantes e mandatórias. Convenções populares como viagem 
mais rápida que a luz, cientistas loucos, robôs e monstros, civilizações perdidas, e “space opera” 
formavam a base das histórias. 



24 
 

indeterminada do desenvolvimento histórico e o reconhecimento de que nada é 

inevitável (Ibid., p. 7). 

Isso leva ao segundo motivo, que Rosenfeld é bem direto a denominar 

como “pós-modernidade”, entendido pelo autor como um movimento que 

modelou a sociedade norte-americana de diversas formas, mas que em seu 

relacionamento com a história ajudou na aceitação do pensamento alo-histórico, 

pelo menos enquanto um fenômeno cultural. A “pós-modernidade”, 

reorganizando (ou, como prefiro colocar, pondo em xeque) as narrativas 

históricas, borrando os limites entre real e ficção, reflete-se, de acordo com 

Rosenfeld, na História Alternativa, uma vez que questionar essas limitações 

entre real e imaginário é uma das características mais intrínsecas dessas 

narrativas. A ascensão dessa forma de pensamento tão diverso provoca o 

entendimento de que a história não é sobre descobrir uma única verdade sobre 

o passado, mas entender como diversos fatores determinam sua representação 

variada (Ibid., 7). O que percebo neste trabalho como “pós-modernidade” e sua 

relação com a História Alternativa e com a ficção científica serão reflexões que 

retomarei no próximo capítulo, mas essa compreensão de Rosenfeld nos serve, 

por enquanto, para dar continuidade ao raciocínio. 

Em terceiro lugar, Gavriel Rosenfeld apresenta como um importante fator 

as tendências científicas recentes, mais especificamente a Teoria da 

Relatividade, de Einsten, e o princípio da incerteza, de Heinsenberg, que 

mostraram que a ciência moderna tem se afastado do determinismo, o que 

também diminuiu o apelo a explicações deterministas na História, reforçando 

culturalmente a ideia de que ao invés de tentar entender “como realmente foi”, 

nós deveríamos entender “como realmente não foi” (Ibid., p. 8). O quarto fator 

trazido pelo autor localiza-se nas tendências tecnológicas, como a revolução da 

informação a partir principalmente da Internet. O nascimento do espaço 

cibernético nos introduziu a uma realidade virtual que se tornou o lugar onde nós 

vivemos boa parte de nossos dias no presente, fazendo com que nossa 

capacidade (ou inclinação) de imaginar uma alternativa do passado aumentasse. 

Em quinto lugar aparece a sensibilidade especulativa da cultura popular 

contemporânea, uma vez que ao invés de apenas reproduzir a realidade, 

trabalhos recentes cinematográficos e literários começaram a explorar as 

alternativas dessa realidade – a exemplo de filmes como Run Lola Run (1998), 
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Femme Fatale (2002), The Butterfly Effect (2004), fazendo com que muitas vezes 

os espectadores ou leitores escolhessem o final da história de acordo com suas 

preferências. Nesse cenário também se destaca a popularidade crescente das 

fanfictions9. Esse impulso especulativo, segundo Rosenfeld, pode ser entendido 

como parte de uma maior imaginação dentro da cultura popular em geral, o que 

também contribuiu para a aceitação do gênero da História Alternativa 

(RONSENFELD, 2011, pp. 8-9). O sexto motivo exposto por Rosenfeld está 

naquilo que ele denomina como revolução do entretenimento, um complexo 

fenômeno que gira em torno do “apetite insaciável do público por diversão” (Ibid, 

p. 10). O autor coloca que 

 
A disciplina da história também foi afetada por isso, como demonstra a 
emergência de alguns media dons como Simon Schama, Niall 
Ferguson e Andrew Roberts, além do sucesso do History Chanel e a 
crescente tendência da História em focar em sensacionalismo. A 
História Alternativa vai ao encontro a isso, por ser diferente da História 
(enquanto disciplina), pois ela é, em uma palavra, divertida. 
(ROSENFELD, 2011, p. 10). 

 
Por fim, mas não menos importante, o sétimo motivo que o autor 

apresenta é sua visão de que o gênero da História Alternativa parece estar 

profundamente ancorado em necessidades intrinsecamente humanas, podendo 

se relacionar com nossa natureza de se engajar em especulação contrafactual. 

 
Muitos de nós, em um ponto ou outro, se perguntaram “e se” em 
momentos de nossas vidas. Por que nós fazemos essas perguntas e 
quando fazemos não é simples mas, sob risco de generalização, 
parece claro que quando especulamos sobre o que poderia ter 
acontecido no passado, estamos expressando nossos sentimentos 
sobre o presente. Assim, as Histórias Alternativas são inerentemente 
sobre o presente, explorando o passado menos por si próprio, mas o 
instrumentalizando para comentar sobre o mundo contemporâneo, 
com esperanças ou medos. (Ibid., p. 10). 

 
Se vamos então partir do pressuposto de que a História Alternativa 

encontrou e ainda encontra uma popularidade maior nos Estados Unidos, os 

principais temas explorados nessas tramas se encontram dentro (ou tem alguma 

relação) com a História dos Estados Unidos. Dessa maneira, dois temas são 

                                                           
9 Segundo Black (2006, apud. CAVALCANTI, 2010, p. 6), Fanfiction é a escrita na qual os fãs 
usam narrativas midiáticas ou ícones culturais como inspiração para criar seus próprios textos. 
Em tais textos, os fãs autores imaginativamente estendem o enredo ou a cronologia original (...), 
criam novos personagens (...), e/ou desenvolvem novos relacionamentos entre personagens já 
presentes na fonte original. 
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encontrados com maior frequência nas obras de História Alternativa: a Guerra 

de Secessão (1861-1865) – partindo da hipótese da vitória confederalista e suas 

consequências – e a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), imaginando como 

teria sido o mundo a partir da vitória dos países do Eixo10. É claro que não são 

os únicos temas – as narrativas de História Alternativa podem tratar desde a Era 

dos Dinossauros, até Pré-Colombianos alternativos, uma vez que se constata 

que existem acúmulos consideráveis de trabalhos cujos pontos de divergência 

situam-se em torno de certos períodos históricos críticos, e também há uma forte 

tendência de presença de vários picos de ocorrência desses pontos em datas 

históricas bem determinadas (LODI-RIBEIRO, 2003, p. 54). Logo, observa-se na 

História Alternativa que cada espaço de produção dessas narrativas vai 

apresentar certa “preferência nacional” (os ingleses, por exemplo, terão como 

tema mais comum aquele que foca seu ponto de divergência na vitória da 

armada espanhola em 1588, que teria impedido a Reforma Protestante e a 

Revolução Industrial, enquanto os franceses localizam suas histórias na 

possibilidade de Napoleão ter vencido a Batalha de Waterloo (1815), estendendo 

o domínio da força imperial). Catherine Gallagher nota uma tendência a se 

associar os temas da História Alternativa com aquilo que é historicamente tido 

como “importante” e, dessa maneira, o aspecto imprevisível e implausível das 

guerras é muito sedutor. A História Alternativa implica que os agentes humanos 

são, em um primeiro momento, indeterminados em suas escolhas e disparados 

com opções reais que os historiadores deveriam tentar recriar junto com suas 

alternativas consequências, levando ao entendimento de que os fatos históricos 

são vistos a partir da consciência humana, não de um acidente. A autora coloca 

que “nada mais cabe ao ‘e se’ do que a história militar, onde a chance e o 

acidente, falhas humanas ou forças podem fazer a diferença” (GALLAGHER, 

2007, p. 57).  

                                                           
10 Exemplos dessas duas temáticas não faltam. Todavia, é possível citar aqui aquelas obras que 
fizeram (e ainda fazem) mais sucesso entre os leitores. No que tange à Guerra de Secessão, a 
obra de Ward Moore, Bring the Jubilee, de 1955, é certamente a mais famosa, mas não se pode 
esquecer de If the South had Won the Civil War, escrita em 1960 por Kantor Mackinlay, e o conto 
de Tom Wicker, composto em 2002, If Lincoln Had Not Freed the Slaves. Já na temática de 
Segunda Guerra Mundial, o nome de Philip K. Dick destaca-se de longe, com aquela que talvez 
seja a maior obra de História Alternativa do século XX, The Man in the High Castle (1962). 
Ademais, outras obras como Two Dooms, de Cyril M. Kornbluth (1958), What If Hitler Had Won 
the Second World War, de John Lukacs (1978), além do livro Fatherland, escrito por Robert Harris 
em 1994, transformada posteriormente em série de TV pela HBO, são ótimos exemplos.  
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É analisando isso que Scheneider-Mayerson complementa que, além de 

tudo o que já foi exposto aqui, outras duas características base da História 

Alternativa são sua ênfase na força física e no militarismo como os motores da 

história, e uma profunda desconfiança no governo centralizado. O autor percebe 

que a maioria dos estudiosos sobre História Alternativa tem a tendência de 

procurar valores morais e éticos no significado do enredo de cada narrativa, 

enquanto perdem os argumentos políticos implícitos na estrutura e na forma dos 

mundos alternativos apresentados; de fato, segundo ele, poucos comentadores 

submeteram a História Alternativa a uma análise política que é aplicada a alguns 

trabalhos de ficção científica (SCHNEIDER-MAYERSON, 2009, p. 72). 

Schneider-Mayerson vai além ao certificar que poucos estudiosos focaram no 

contexto (não apenas que a obra foi escrita, mas o contexto dos próprios 

personagens – a forma política, social e cultural de seus universos). É 

necessário, afirma ele, identificar e contrapor os contextos do autor e seus 

personagens, com o intuito de entender a História Alternativa como uma 

formação cultural (Ibid., 72). Finalmente, o autor reforça que a maioria das 

narrativas de História Alternativa também foca nos “grandes homens” da História, 

quase como se eles fossem super-heróis que têm o destino de alcançar fama, 

independente das condições. A partir disso, creio que a análise de Watchmen 

neste trabalho se torna muito mais complexa, pois ela possibilita juntar as duas 

opções que a pergunta que abriu este subcapítulo sugeriu: justamente por se 

estruturar enquanto uma história que não aconteceu, é que ela pode se 

apresentar enquanto uma alternativa para perceber a História. 

 

 

1.2 HISTÓRIA ALTERNATIVA E SEUS PANORAMAS 

 

Antes de seguir em nossa reflexão, creio ser importante pararmos um 

momento para analisarmos um ponto muito específico da História Alternativa, 

que se associa a nossa realidade: afinal, qual é o panorama do estudo 

acadêmico dessas narrativas e como se configura a produção de História 

Alternativa no Brasil? Nenhuma das perguntas é muito fácil de responder, mas 

por um motivo que acaba por afetar ambas: a falta (ou melhor, a dificuldade) de 

se retirar informação para respondê-las. A começar pela produção de trabalhos 
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acadêmicos que procuram analisar as narrativas de História Alternativa, é 

necessário afirmar que ela se concentra, maciçamente, nos Estados Unidos. 

Logo que comecei minha pesquisa, me impressionou o fato de haver muito 

pouco (ou quase nada) de trabalhos acadêmicos em português sobre o assunto. 

Quanto mais minha pesquisa progredia, mais eu me deparava com artigos, 

dissertações e teses de autores norte-americanos, nem todos historiadores. De 

fato, a área que mais possui trabalhos sobre História Alternativa ainda é a da 

linguística, seguida da história. 

Rosenfeld comenta em seu trabalho a resistência que o meio histórico 

encontra com relação à aceitação da História Alternativa como um gênero que 

merece ser estudado, e sua surpresa com isso, uma vez que a crescente 

proeminência dessas narrativas levou o autor a assumir que a oposição havia 

diminuído. No entanto, a experiência lhe provou o contrário: em conferências 

onde ele falava sobre História Alternativa, alguns acadêmicos importantes 

levantaram objeções epistemológicas, metodológicas e até morais sobre o tema. 

Alguns argumentaram que, uma vez que a História lida principalmente com 

descrição e interpretação de eventos que realmente aconteceram, explorar o que 

“poderia ter sido, mas nunca foi” acumulava pouco mais que mera especulação 

baseada em pensamento de pura fantasia ou desejo. Outros expuseram seu 

ceticismo sobre o valor de se examinar trabalhos da cultura popular, com uma 

“qualidade inferior” se comparada a trabalhos de uma “alta cultura” – os 

primeiros, teriam uma relevância marginal e eram, dessa maneira, inválidos de 

consideração séria (ROSENFELD, 2011, p. 4). Todavia, pouco a pouco os 

acadêmicos americanos foram tomando nota da ascensão da História Alternativa 

e, mesmo que ainda seja muito pouco abordada, Schneider-Mayerson 

encontrou, até 2009, dois livros publicados e cinco dissertações sobre o tema. 

Desde então, outros autores surgiram, mas reduzindo-se ainda aos Estados 

Unidos, com autores britânicos, franceses e alemães, aqui e ali. Se o estudo da 

História Alternativa é tão fechado nos locais onde ela é mais consumida, creio 

que fica aparente que no Brasil é ainda mais difícil. Por enquanto – e espero que 

isso possa mudar, ainda que tenha consciência que leve tempo para acontecer. 

Nesse sentido, o domínio da língua inglesa é quase um requisito para se estudar 

História Alternativa no Brasil, pois as traduções das obras acadêmicas são, 

também, inexistentes, e é por isso que a grande maioria das paráfrases e 
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citações por mim trazidas são fruto de minha tradução livre. Olhemos, no 

entanto, pelo lado positivo: o número de traduções das narrativas, em si, da 

História Alternativa, são bem maiores, como é o caso, por exemplo, de 

importantes obras como Watchmen e de O Homem do Castelo Alto (1962)11.  

Destaco, contudo, um autor brasileiro que percebo ser o maior e mais 

importante, não apenas na produção de trabalhos sobre História Alternativa, mas 

também na criação de narrativas do gênero. Gerson Lodi-Ribeiro tem sido 

defensor não apenas da tradução de Histórias Alternativas no Brasil, mas 

também divulgador, dentro do país, de novas obras que saem mercado editorial 

internacional, além de manter (ao menos até a década de 90), uma coluna na 

revista Megalon, uma das fanzines12 mais importantes que circulou no Brasil 

entre a década de 80 e 90, que focava nos temas ligados à ficção científica, 

horror e fantasia. Lodi-Ribeiro também publicou o livro A Ética da Traição (1993), 

em que a extensão do Brasil seria muito menor, devido à derrota na Guerra do 

Paraguai (1864-1870), além de escrever, sob o pseudônimo de Carla Cristina 

Pereira, um romance no qual os portugueses haveriam chegado na América 

antes dos espanhóis, construindo um império, junto aos astecas, no continente 

(obra depois publicada, em 2009, com o nome do próprio autor, sob o título de 

Xochiquetzal: Uma princesa asteca entre os incas). Além de Lodi-Ribeiro, alguns 

outros nomes possuem força dentro do gênero no Brasil, como José J. Veiga, 

um dos primeiros a publicar narrativas de História Alternativa no país, com a obra 

A Casca da Serpente, de 1989 (em que imaginava um mundo onde Antônio 

Conselheiro havia sobrevivido ao massacre em Canudos (1897), para fundar 

uma nova comunidade, que sobreviveria até os tempos da Ditadura Militar, nos 

anos 60). Ataíde Tartari com A Ilha de Dr. Schultz (2013); Carlos Orsi, com 

                                                           
11 A obra de Dick já teve mais de quatro edições no país e até hoje se constitui como um 
fenômeno literário do gênero de ficção científica. No enredo, o autor apresenta uma Segunda 
Guerra Mundial que foi vencida pelos nazistas e um mundo que vive sob o domínio de Alemanha 
e Japão. A grande pergunta que guia toda obra de Dick é “o que é a realidade afinal?” – 
indagação a qual ele se propõe a responder mediante aos dramas de vários personagens.  
12 Fanzine é uma abreviação de fanatic magazine, e geralmente se refere a revistas editadas por 
fãs ou autores informais. Sua forma é despretensiosa, eventualmente sofisticada no aspecto 
gráfico, dependendo do poder econômico do respectivo editor (fan-editor). Engloba todo o tipo 
de temas, assumindo usualmente, mas não necessariamente, uma determinada postura política, 
com especial incidência em histórias em quadrinhos (banda desenhada), ficção científica, 
poesia, música, feminismo, vegetarianismo, veganismo, cinema, jogos de computador e vídeo 
games, em padrões experimentais. Retirado de Henrique Magalhães. In: Marca da Fantasia. O 
rebuliço apaixonante dos fanzines - 3a. edição. [S.l.: s.n.], 2013. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3rias_em_quadrinhos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Banda_desenhada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Poesia
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Feminismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vegetarianismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Veganismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cinema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jogos_de_computador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Videogame
http://pt.wikipedia.org/wiki/Videogame
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Campo Total e outros contos de ficção científica (2013); Miguel Carqueija com 

Time Out – os viajantes do tempo (2009) e, por último, Roberto Causo, cujo 

romance Terra Verde foi lançado em 2010 (RODRIGUES, 2010, p. 1) são outros 

autores que, mais recentemente, trilham seu caminho em direção à consolidação 

do gênero no país. 

À vista disso, fica perceptível que a História Alternativa no Brasil é um 

território novo, resumido praticamente a obras pouco conhecidas de um público 

em geral, ficando mais restrita a meios informais, como blogs, geralmente de 

ficção científica ou destinado a publicações de fanfics e, em raros casos, artigos 

de revistas13. Acredito que, em um momento futuro, seja interessante refletir não 

apenas em cima das narrativas de História Alternativa brasileiras, mas também 

sobre o motivo da resistência da produção de História Alternativa no Brasil, 

mesmo dentro do campo da ficção científica. Mas isso ficará para o futuro. 

Voltemos a pensar sobre História Alternativa e sua estrutura. 

 

 

1.3 HISTÓRIA ALTERNATIVA X HISTÓRIA CONTRAFACTUAL 

 

É muito comum, em um primeiro olhar, confundir a História Alternativa 

com a História Contrafactual. Partindo do pressuposto de que a História 

Alternativa é um gênero que reflete a partir de um pensamento contrafactual – 

mudando um ponto chave na história, não seria essa então sinônimo de História 

Contrafactual (que também muda um acontecimento dentro da História e reflete 

a partir dele)? Creio que até aqui foi possível perceber que as primeiras 

impressões, pelo menos naquilo que tange a História Alternativa, não são 

sempre as mais corretas. Pois bem; mais uma vez aquilo que parece ser, não é 

exatamente. A História Alternativa e a História Contrafactual possuem, de fato, 

muitas aproximações, mas são suas diferenças que conseguem definir o 

                                                           
13Destaco as revistas Superinteressante e Mundo Estranho, que contêm alguns artigos sobre o 
tema (não especificamente definindo a História Alternativa, mas trazendo algum conto ou artigo 
com narrativa desse tema); já o blog http: / / fceafins.aolimiar.com.br contém uma definição mais 
interessante sobre o gênero.  O site mais importante e, mais que isso, o melhor organizador de 
narrativas de História Alternativa é, todavia, o http://www.uchronia.net/intro.html. Esse site é 
responsável pelo Alternate History List, uma lista com todas as obras de História Alternativa 
publicadas até hoje (ou a maioria delas), além de organizar as obras acadêmicas sobre o 
assunto. É possível entrar em contato não apenas com Histórias Alternativas brasileiras, 
publicadas em algum meio formal, mas também de ao menos 28 países.  

http://www.uchronia.net/intro.html


31 
 

caminho que cada pensamento irá seguir. Como já elucidamos o que é a História 

Alternativa e suas principais características, é importante partirmos para uma 

conceituação de História Contrafactual. 

História Contrafactual (também chamada por alguns autores como 

História Virtual), como já dito acima, tem como base a especulação do passado 

simples, uma conjectura condicional hipotética desse passado (se tivesse 

acontecido aquele caso a, então o b teria se seguido), que é montado quando a 

condição antecedente (o “e se”) é sabido ser contrário do fato real 

(GALLAGHER, 2010, p. 13). Todavia, ela não é entendida como um gênero 

ficcional, que se relaciona com a ficção cientifica, literatura fantástica e novelas 

históricas. Ao contrário, ela aparece como uma tentativa mais acadêmica – muito 

utilizada na História Militar, na Economia, no desenvolvimento da tecnologia da 

estatística e na História Diplomática. Gallagher afirma que a História 

Contrafactual especulativa não é uma tentativa de convencer as pessoas de que 

os eventos históricos aconteceram de uma maneira diferente de que os 

historiadores concordam. Em outras palavras: 

 
Não é revisionismo historiográfico. Também não é uma “história 
secreta” (escondida), nem quer colocar valores se o evento foi “ruim” 
ou “bom”, ou ser uma história ao contrário. É claro que ela pode ser 
usada com esses intuitos, mas a especulação contrafactual é baseada 
na suposição de que o leitor já sabe que a premissa é falsa e que não 
está tentando convencê-lo do contrário. Na verdade, quer que você 
considere o provável, o possível ou plausíveis consequências de uma 
condicional que se admite falsa. (GALLAGHER, 2010, p. 12). 

 
A autora destaca, no entanto, três paradoxos dessa forma: primeiramente, 

a História Contrafactual precisa de um substrato estável de fatos incontroversos, 

mas os contrafatos descritos na narrativa excedem os fatos; em segundo lugar, 

ela tende a privilegiar papéis de determinados indivíduos na História, mas 

também “desimaginam” esses indivíduos, fraturando-os em múltiplas versões; 

em terceiro, a História Contrafactual é orientada no sentido da ação futura, mas 

repetidamente se encontra com um menu de opções simultâneas, produzindo 

narrativas indeterminadas, múltiplas e não-lineares (GALLAGHER, 2010, p. 14).  

Até aqui, então, poucas diferenças entre História Contrafactual e História 

Alternativa ficaram claras. Quais diferenças mais podemos encontrar? Gallagher 

continua seu pensamento, explicitando as diferenças entre as duas. Ela coloca 

que na primeira o narrador pretende escrever histórias e imita o estilo gráfico 
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expositivo convencional dos historiadores. Além disso, os autores recontam a 

ação da maneira mais objetiva possível, baseando todas as conclusões sobre a 

consciência privada dos atores históricos nas fontes. Seus pontos de divergência 

são usados como clímax, geralmente no final, fazendo o mistério da obra. Já em 

novelas de História Alternativa, encontram-se características narrativas da 

ficção: narradores oniscientes que manipulam pontos de vista, estilo indireto, 

entre outros. Além do mais, essas histórias trazem ramificações privadas e 

subjetivas das alterações exploradas durante a novela, que criam personagens 

integrados e um senso de como qualidades humanas deveriam ser encorajadas 

ou desencorajadas, como as coisas iriam cheirar, parecer e como relações de 

poder seriam experienciadas. Seus autores também colocam os pontos de 

divergência em locais de destaque, seja no começo, meio ou final. A História 

Alternativa, para Gallagher, vai além da História Contrafactual: tenta criar uma 

balança entre o real e o possível e reestabelecer um tempo linear e uma unidade 

maior de personagens; logo, uchronias e histórias contrafactuais são 

formalmente relacionadas, mas também formalmente opostas (GALLAGHER, 

2010, p. 15). 

Neil Easterbrook vai entender, complementando Gallagher, que a 

diferença mais central entre alo-histórias e a História Contrafactual se baseia na 

construção do background das narrativas de História Alternativa. Esses 

backgrounds são nada mais do que o cenário construído a partir do enredo da 

narrativa, a fim de ambientar e deslocar o leitor para a história. Segundo Lodi-

Ribeiro, a ambientação e o background devem ser montados do nada. A 

quantidade de informação passada ao leitor, diz ele, tende a ser grande e a 

dificuldade é maior por conta da ficção científica (no caso) ser um gênero literário 

exigente, capaz de julgar com extremo rigor o vício de interromper a ação e o 

fluxo narrativo para fornecer explicações ao leitor (LODI-RIBEIRO, 2003, p. 7). 

Lodi-Ribeiro expõe que 

 
Esse conjunto de dificuldades específicas forçou os autores do gênero 
a desenvolver um ferramental próprio para informar o leitor sobre o 
background ao longo de um diálogo ou cena de ação, de modo a evitar 
aquela sensação conhecida de ruptura do fluxo narrativo, gerada com 
o intuito de ministrar uma preleção técnica. É como se nós exigíssemos 
de um bom autor do gênero que ele trocasse um pneu furado com o 
carro andando... (Ibid., p. 7). 
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O autor continua, percebendo que os backgrounds históricos costumam 

ser bem trabalhados, pois quanto mais distinto for o cenário ficcional da NLT, 

maior esforço para fazer com que o leitor se sinta inserido no enredo, para que 

se possa afirmar o que ele denomina como “pacto da suspensão da 

incredulidade” (LODI-RIBEIRO, 2003: 8) – ou seja, para inserir o leitor dentro do 

mundo alternativo imaginário de forma tão completa que ele esqueça que aquela 

narrativa trata-se de uma ficção. Dessa maneira, retomando Gallagher, os 

autores de História Alternativa criam contextos plausíveis a contemporâneos que 

leem suas obras, rapidamente descritos para preencher o mundo intelectual 

dessas novelas: “tudo o que é possível acontece, cada um em um universo 

separado, mas a observação se limita a um mundo – aquele que habitamos” 

(GALLAGHER, 2007, p. 61). Assim sendo, é necessário reforçar um ponto 

importante que une História Alternativa e História Contrafactual, lembrado muito 

bem por Gallagher: ambas enfatizam que seus mundos alternativos são muito 

semelhantes em alguns importantes aspectos da realidade; mas a História 

Alternativa não é uma réplica perfeita da realidade, senão uma alegoria 

exagerada, uma caricatura (Ibid., p. 61). 

 

 

1.4 HISTÓRIA ALTERNATIVA E A HISTÓRIA: APROXIMAÇÕES E 

DISTANCIAMENTOS 

 

Ao longo do capítulo, usei por diversas vezes a palavra “ficção” para 

associá-la à História Alternativa. Disse que ali bastava que nossa compreensão 

desse termo fosse reduzida, em um primeiro momento, a um entendimento 

simples de ficção enquanto uma narrativa associada ao imaginário. Pois bem, 

creio que a partir desse ponto seja necessário conceituar um pouco mais o 

conceito de ficção, principalmente se associado à História Alternativa, e refletir 

em cima de suas possíveis relações com a História. Para tanto, utilizo as ideias 

de um autor muito importante no debate acerca da narrativa da história: Paul 

Ricoeur. Em uma de suas principais obras, Tempo e Narrativa (publicada 

originalmente em 1985 e dividida em três tomos), o autor francês se dedicará a 

compreender, além de outras coisas, como a ficção e a história podem se 
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aproximar e se distanciar, reciprocamente. Ou seja: até que ponto a história e a 

ficção têm pontos em comum e onde elas novamente se separam.  

O autor ressaltará a importância, primeiramente, do imaginável na 

produção da narrativa histórica. Paul Ricoeur partirá da intersecção entre tempo 

e narrativa para construir seu raciocínio. Para este autor, é possível visualizar 

três percepções de tempo: o tempo cósmico (natural, físico); o tempo vivido (ou 

seja, a experiência) – que são dois tipos de tempo intangíveis, em que não se 

pode atingi-los – e um terceiro tempo, da narração, que, diferente dos outros, é 

humano (já que acessível pela linguagem, atribuindo, dessa forma, significado 

aos acontecimentos). Segundo Ricoeur, esse terceiro tempo se conduz sempre 

a partir do presente e, logo, se articula ao passado, delimitando também o futuro. 

Dessa maneira, é importante destacar que para o autor todo tempo é 

fundamentalmente o tempo presente e, logo, ele é o único possível de ser 

experimentado, levando a ideia de que toda história, consequentemente, é 

narrada a partir do presente. Nesse ponto, Ricoeur percebe que a linguagem é 

capaz de atribuir sentido ao passado e significá-lo ao futuro. A intersecção entre 

linguagem e tempo, que Ricoeur aborda, coloca essa como fundamental àquela, 

uma vez que não há tempo que não seja configurado e significado pela 

linguagem, e apesar de uma pessoa viver no tempo, a mesma pessoa só pode 

se perceber como “ser-no-tempo” pela linguagem. 

É nesse conceito de “ter-sido” de Paul Ricoeur que se introduzem outras 

duas importantes concepções para o autor e central no pensamento 

desenvolvido até aqui: o papel da ficção na história e o uso da metáfora (por 

meio da imaginação). Ora, Ricoeur também visualiza um esforço ao longo da 

história para separar essa da ficção, mas ele expõe que a história também tem, 

em grande medida, pontos em comum com a ficção. O que Ricoeur fará nesse 

quesito, em realidade, é propor uma rearticulação entre o discurso historiográfico 

e a ficção, o que acentua a tensão interna a ambos os discursos. Ou seja: ele 

faz surgir a tensão entre os dois, ao reforçar as semelhanças que existem entre 

eles. É o que o autor chama de ficcionalização da história e historicização da 

ficção (RICOEUR, 1997, p. 318). O que caracteriza a primeira modalidade serão 

três pontos que estão presentes na historiografia: primeiramente, o lugar do 

imaginário – se o “ter-sido” não é observável pelo homem (pois todo o tempo é 

o tempo presente), tudo o que se diz e se conhece sobre ele se dá através de 



35 
 

uma imaginação controlada. Essa imaginação controlada ocorre por meio do 

empréstimo que a história faz da literatura e não é confinado ao plano da 

composição (configuração), mas concerne também a função representativa da 

imaginação histórica, já que agrega a função metafórica do “ver como” (Ibid., p. 

318). O “ver como” é capaz de sublinhar que o papel da imaginação na narrativa 

histórica (enquanto perspectiva) funciona de modo único em seu gênero. Citando 

Ricoeur (1997, pp. 313-314), 

 
o abismo entre o tempo do mundo e o tempo vivido só é transposto por 
um intermédio da construção de alguns conectores específicos (como 
os calendários, por exemplo), que tornam o tempo pensável e maleável 
e acentua o caráter sintético da conjunção do aspecto astronômico e 
do aspecto eminentemente social (...). É a presentes potenciais, a 
“presentes imaginados”, que são atribuídas datas. Por isso, todas as 
lembranças acumuladas pela memória coletiva podem tornar-se 
acontecimentos datados, graças a sua reinscrição no tempo 
calendário. 

 
O segundo ponto refere-se ao fato de que o tempo do universo é 

organizado pelo tempo da narrativa – a narrativa histórica é capaz de promover 

saltos temporais, por exemplo, em um pequeno número de páginas. Além disso, 

Ricoeur entende que são precisamente as atividades de preservação, seleção, 

reunião, consulta e leitura dos arquivos e dos documentos que medeiam e 

esquematizam o vestígio para fazer dele a última pressuposição da reinscrição 

do tempo vivido (tempo com um presente) no tempo puramente sucessivo 

(tempo sem presente). É o tratamento dos arquivos e documentos que fazem do 

vestígio um operador efetivo do tempo (RICOEUR, 1997, p; 315). Por último, 

vem aquilo que Ricoeur vê como a diferença entre “representação” 

(reconstrução) e “representância”. Para o autor, a reconstrução do passado é 

impossível e, no lugar dessa representação, aparece o discurso, que se torna o 

imaginário da representância. Dessa maneira, enfatiza-se o direito ao passado 

“tal como ele foi”, mas o caráter elusivo disso leva a um jogo lógico onde as 

categorias de “outro”, “análogo” e “mesmo” são etapas onde o imaginário age 

com essa intenção de representancia. Há uma união íntima entre imaginação 

histórica e reefetuação. Ao passarmos da categoria “mesmo” para “outro” para 

exprimir o movimento de representância do passado, é ainda o imaginário que 

impede a alteridade de cair no indizível. É sempre por meio de alguma 

transferência do “mesmo” para o “outro” que o outro estranho se torna próximo, 
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fazendo que não haja um passado reconstituído, senão um passado refigurado 

(RICOEUR,1997, pp. 316-318).  

No que diz respeito à “historicização da ficção”, Ricoeur entende que a 

ficção tem a capacidade de suscitar ilusão de uma presença controlada (do leitor 

dentro do enredo), realizada pelo distanciamento crítico que esse leitor mantém 

do texto. O autor lança a hipótese de que a narrativa da ficção imita, de certo 

modo, a narrativa histórica (RICOEUR, 1997, p. 323). Seus tempos verbais 

formam um sistema infinitamente mais complexo que a representação linear do 

tempo, a qual o leitor vincula rápido demais a vivência temporal expressa em 

termos de presente, passado e futuro. Uma das funções da ficção é detectar e 

explorar algumas dessas significações temporais que a vivência cotidiana nivela 

ou oblitera (Ibid., p. 325). O autor separa como características a ordem 

gramatical (que localiza o texto no tempo, como por exemplo o “era uma vez...”) 

e o fator de que o tempo não tem função temporal, mas narrativa (ou seja, 

determinar onde história começa e onde ela termina). Além disso, é a voz da 

narrativa que faz o passado (sendo o autor que escolhe uma determinada intriga 

que faz o leitor ver o passado), o que levanta a questão da verossimilhança 

dessa narrativa, já que se o narrador faz o passado, uma das intenções do texto 

será fazer com que, por mais absurdas que as versões do real sejam, elas 

pareçam verossímeis aos olhos do leitor. 

Por conseguinte, Ricoeur propõe que a história é quase fictícia sempre 

que a quase presença dos acontecimentos colocados “diante dos olhos” do leitor 

por uma narrativa animada, suprir, por intuitividade e vivacidade, o caráter 

elusivo da preteridade do passado, que os paradoxos de representância ilustram 

(ou seja, quando a narrativa “refigura” o passado). A ficção, por sua vez, é quase 

história na medida em que os acontecimentos irreais que ela retrata são fatos 

passados para a voz narrativa que se dirige ao autor, o que acaba constituindo 

uma relação circular: sendo quase histórica é que a ficção dá ao passado a 

vivacidade de evocação que faz de um grande livro de história uma obra-prima 

literária (RICOEUR, 1997, p. 325). Importante ressaltar aqui que Paul Ricoeur 

constata que 

 
uma das funções da ficção, misturada com a História é liberar 
retrospectivamente certas possibilidades não realizadas de passado 
histórico: por meio do seu caráter quase histórico que a ficção se torna 
detectora dos possíveis passados escondidos no passado fictício 
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(função libertadora). O que poderia ter acontecido abarca tanto as 
potencialidades do passado “real” como possíveis “irreais” da pura 
ficção. (RICOEUR, 1997, p. 327). 

 
O que tudo isso significa no entendimento da História Alternativa e sua 

relação com a História? Creio que as uchronias realizam a tarefa de, assim como 

Ricoeur expôs, borrar as barreiras entre ficção e história e sair de um simplismo 

que percebe os dois fatores como campos não misturáveis. Diferentes, sim. Mas 

que ao mesmo tempo compartilham fatores que podem levar experiências únicas 

em ambos os casos e como ocorre com a História Alternativa. Os autores de alo-

histórias não apenas imaginam o passado, mas usam a História e o que a 

História aparenta ser. Segundo Hellekson, precisa-se da História não apenas 

para entender as mudanças que as narrativas de História Alternativa 

adicionaram, mas também para ver como autores do gênero estruturam seu 

trabalho, já que alguns tentam utilizar métodos e estratégias dos historiadores 

(como a utilização de alguns documentos históricos ao longo da narrativa, 

sintetizados pelos olhos de testemunhas, cartas e outras fontes, adicionando 

personagens ficcionais e eventos a isso) (HELLEKSON, 2001, p. 594). Para a 

autora, há um ponto em comum implícito no pensamento dos autores de História 

Alternativa que é muito presente na História: a ideia de que o passado e o 

presente estão relacionados, uma vez que os eventos do passado fizeram o 

presente de hoje. Essas narrativas, para a autora, são uma forma de reescrever 

o passado: os autores usam uma combinação de História “real” e inventada. 

Hellekson diz que a tensão entre a realidade do evento e a alternativa criada pela 

História Alternativa mantêm o leitor interessado. O autor usa as técnicas da 

narrativa que História e ficção compartilham (Ibid., p. 617). Hellekson vai além 

dizendo que, para os historiadores, a ligação entre causa e efeito é uma 

interpretação; já na ficção, essa ligação não é uma interpretação, mas uma 

invenção. Na História Alternativa, a “memória do passado”, em seu sentido 

estrito, não funciona, pois foi desmantelada. Enquanto a história explica o mundo 

que é ou como foi, a História Alternativa explica o mudo como poderia ter sido, 

ou como deveria ter sido (Ibid., pp. 649-650). 

Dessa maneira, acho relevante pensar que as uchronias podem ser 

encaradas, dentro das concepções de Paul Ricoeur, como narrativas ficcionais 

quase históricas. Hellekson, no entanto, equivocou-se ao afirmar que a História 
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Alternativa poderia ser uma forma diferente de reescrever o passado; é, todavia, 

uma forma diferente de entender o passado e de entender como a escrita da 

História pode ser posta em pauta. Mas o maior erro que muitos dos acadêmicos 

cometem e que pode (e leva) a um desprezo ao estudo da História Alternativa é 

encará-la como possível de ser entendida enquanto historiografia e não 

enquanto parte da História. O que venho repetindo ao longo de todo o capítulo 

se faz mais forte aqui: proponho a utilização das uchronias enquanto excelentes 

fontes históricas, que demonstram não só como funciona o fenômeno do 

pensamento contrafactual na ficção, mas que também são capazes de exprimir 

e iluminar a percepção histórica de determinadas gerações. Além disso, as 

narrativas de História Alternativa não apenas se encaixam em praticamente 

todas as aproximações que Ricoeur considera dentro de seu pensamento de 

historicização da ficção, expondo de maneira muito interessante as significações 

temporais do presente em que a obra foi escrita e configurando um passado que, 

principalmente por meio da elaboração dos backgrounds da narrativa, já 

explorados acima, fazem com que o leitor seja transmitido a um passado 

inventado de maneira extremamente viva. 

A História Alternativa lança assim possibilidades de passados fictícios de 

maneira tal que muitas vezes nos sentimos “dentro da história”, vivendo aquilo 

que nunca aconteceu. Autores de uchronias, como colocado muito bem por 

Hellekson, combinam estratégias dos historiadores e dos autores de ficção de 

forma frequente e bem-sucedida, fazendo com que os leitores se encontrem 

pressionados a dizer onde uma termina e a outra começa. Mas esses leitores, 

em sua maioria, entendem que apesar de “quase históricas”, essas narrativas 

não são e não compartilham as mesmas metodologias utilizadas pelos 

historiadores. Termino aqui com Ricoeur: História e ficção convergem, se 

entrecruzam em suas estruturas fundamentais (ontológica e epistemológica) e 

ambas só concretizam suas respectivas intencionalidades tomando de 

empréstimo a intencionalidade da outra (RICOEUR, 1997, p. 311). Assim sendo, 

a História Alternativa não seria possível de acontecer se não houvesse uma 

história. Mas e o contrário? Como a História Alternativa pode mudar (ou pelo 

menos complexificar) a História? Isso é assunto para outros capítulos. 

Encerremos aqui, por enquanto, com a certeza de que o assunto será retomado 

neste trabalho. 
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2. CAPÍTULO II – DISTOPIAS, FICÇÃO CIENTÍFICA E PÓS-MODERNIDADE 

 

 

2.1 UTOPIAS E DISTOPIAS 

 

Anteriormente neste trabalho, expliquei de maneira muito simples e rápida 

o que viria a ser o conceito de “distopia”, um dos pontos principais do 

pensamento a ser aqui desenvolvido. Mas chegou a hora de elaborar este 

conceito, que não pode ser pensado em termos tão simples. Contudo, antes de 

focar em distopia é necessário pensar no gênero o qual, sem ele, nenhuma 

distopia poderia existir: a utopia. De acordo com Leonir Cardoso Hilário, a utopia 

é ao mesmo tempo gênero literário e discurso político. A diferença entre os dois 

giraria em torno da percepção de que, enquanto gênero literário, a utopia é uma 

narrativa sobre uma sociedade perfeita e feliz; já como discurso político, ela 

funciona como uma mentalidade que expõe e justifica a sociedade justa 

(HILÁRIO, 2013, p. 204). Mas que sociedade feliz? Que sociedade justa? De 

onde esse discurso vem e o que prega? A seguir, veremos que o conceito de 

utopia acompanha uma pluralidade e historicidade que fazem com que ela seja 

percebida de maneira diferente por cada sociedade ao longo do tempo, sendo 

moldada por diversos pensamentos, desde os mais milenaristas até aqueles que 

a associam a uma independência da razão no homem. 

O discurso utópico não é um fenômeno novo na sociedade. Na realidade, 

é possível perceber diferentes projetos utópicos ao longo da história. Num 

primeiro momento, esse discurso foi influenciado pelo domínio da metafísica, 

representando uma sociedade regida por divindades, simbolizando a moral e os 

costumes mais desejados pelas sociedades antigas que as confeccionavam. 

Depois, já com os filósofos gregos, a utopia passa a ser o lócus da ação humana. 

Segundo Carolina Dantas de Figueiredo, esse discurso é considerado “perfeito” 

na época justamente por ser produzido pelo homem e para ele – como exemplo 

da obra República, de Platão. Porém, a autora afirma que com a emergência do 

cristianismo, a vinda ou retorno do messias para a terra desembocava numa 

utopia em que o “paraíso”, o “céu”, representariam a terra prometida 

(FIGUEIREDO, 2009, p. 325). Até então, as utopias produzidas dependiam 

necessariamente dos discursos milenaristas, reduzindo o poder que homem 



40 
 

tinha sobre sua vida e deixando-o nas mãos de Deus. Tal contexto iria perdurar 

por toda a Idade Média e apenas no século XVI, com os adventos da Revolução 

Tecnológica e do Renascimento, em que o ideal platônico voltaria a ter uma forte 

influência sobre os intelectuais da época, que o panorama mudou. Figueiredo 

coloca que o homem volta a ser a medida de todas as coisas e, logo, a utopia 

volta a ser fundamentada por ele (Ibid., p. 326). Este período de “propensão 

utópica”, segundo a autora, traz importantes nomes como Maquiavel, Lutero, 

Calvino e principalmente, aquele que é provavelmente o autor mais conhecido 

do gênero, Thomas Moore (com sua obra A Utopia, publicada originalmente em 

1516). 

Esses autores partiam do pressuposto de que a política era um assunto 

dos homens e realizavam uma crítica social às políticas de sua época, 

enfatizando o rompimento com o pensamento que previa a volta do salvador 

como necessária para a existência de um futuro da humanidade; ao invés disso, 

as utopias de então passaram a focar numa nova organização social e na criação 

e cumprimento de leis que efetivam este sistema. Figueiredo coloca que “a 

Utopia apontava para a necessidade de reformas políticas que colocassem os 

sujeitos como centro da vida social” (FIGUEIREDO, 2009, p. 328). É assim que 

se desloca a fronteira daquilo que as pessoas da época julgavam como possível 

e cresce cada vez mais o interesse por discursos com propostas emancipatórias, 

condizentes com a independência de juízos que tomou conta do homem neste 

período. 

A palavra utopia vem de u-topus, que no grego significa “lugar nenhum”. 

Mas enquanto gênero, o que esses discursos começaram a representar com a 

virada do século XVI eram as infinitas possibilidades de se construir uma 

sociedade dita “perfeita”. Marceli G. S. Baldessin percebe que, a partir da 

observação da sociedade e da exclusão de seus pontos negativos, o homem 

passa a perceber e a planejar uma sociedade ideal, que se afasta de questões 

religiosas e demonstra a capacidade humana de construir seu próprio destino 

sem intervenção divina (BALDESSIN, 2006, p. 50). A utopia pode ser um lugar 

que não existe, não está aqui, mas o que apresenta é a relação íntima entre 

possibilidade e realidade. Esta autora entende a utopia como uma realidade 

histórica, representante das aspirações eternas da humanidade, além de ser um 

gênero que se insere nas preocupações das esferas éticas, na esfera 
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econômica, no modo de agir frente à modernidade; uma racionalização otimista, 

que se situa no equilíbrio imutável através da razão, dominada pelo homem 

(Ibid., pp. 50-51). A autora ainda faz uma importante distinção entre utopia e 

literatura fantástica, que não devem ser confundidas, de maneira alguma: a 

última representa a impossibilidade do real, enquanto a utopia seria uma 

realidade projetada e, dessa maneira, apoia-se em problemas reais (Ibid., p. 51).  

Importante realizar uma pequena pausa nesta parte para ressaltar que, 

se analisada por tal perspectiva, a utopia pode ser entendida enquanto um ponto 

de intersecção entre história e ficção, assim como as histórias alternativas, como 

exposto no capítulo anterior. A utopia baseia-se em aspectos históricos e realiza 

essa operação dupla que enriquece a narrativa ficcional com a história e auxilia 

a perpetuação desses aspectos por meio da literatura. Jameson, inclusive, 

coloca como característica única da utopia a sua intertextualidade implícita, uma 

vez que poucas outras formas literárias se afirmam tanto na forma de argumento 

e contra-argumento (JAMESON, 2005, p. 2). 

Importante ressaltar também que, no que tange à História Alternativa, se 

essa pode conter elementos utópicos, a utopia não contém mundos possíveis, 

mundos imaginários baseados em pontos de divergência. Ela é fruto de um 

planejamento minucioso da sociedade, apresentada de maneira didática e 

explicativa, e que exibe algumas características gerais: é basicamente anti-

burguesa, focando na subsistência por meio da troca, repelindo o 

desenvolvimento e enaltecendo a coletividade, em detrimento da individualidade 

(BALDESSIN, 2006, p. 52). Para Jameson, a utopia é combinação entre 

totalidade e sistema, em nome da autonomia e autossuficiência (JAMESON, 

2005, p. 5). Além disso, a ideia crucial da utopia é o objetivo do homem em 

assumir seu próprio destino e solucionar seus problemas. Baldessin até mesmo 

coloca que a utopia aparece como forma de conquistar o novo mundo. Sua 

evolução, no entanto, não se deu de maneira retilínea: houve retrocessos, 

interferências negativas e alguma tentativa de modificar o cerne utópico (tanto 

que surgiu a distopia); para a autora, “a difusão da ciência como religião dos 

tempos modernos é a missão dos novos messias: homens dotados de 

conhecimento e poder” (BALDESSIN, 2006, pp. 62-63). 

 É necessário afirmar, todavia, que os instintos humanos – principalmente 

a liberdade – são reprimidos e a utopia afasta o homem de sua individualidade. 
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Figueiredo ressalta a questão da limitação das liberdades individuais da utopia, 

já que a partir disso o gênero dá um passo importante para a adoção cada vez 

maior do novo discurso da distopia14, já no século XX. A autora entende que, 

uma vez que a sociedade perfeita deve expurgar o que é ruim, aparece como 

necessário e obrigatório o controle do Estado, o que leva ao crescimento da 

igualdade, mas a diminuição da liberdade. De fato, o equilíbrio entre os sujeitos 

depende do controle dessa. O controle, por sua vez, não é visto no gênero como 

repressivo, mas como uma segunda natureza, já que ele é internalizado, levando 

à concretização do contrato social perfeito (FIGUEIREDO, 2009). Mas esse 

contrato social, tão focado na racionalização, passa a se esgotar e ser um fim 

em si mesmo. Se no século XVI o desequilíbrio social coexiste com a visão de 

que a sociedade pode ser reorganizada, no século XIX, com a burguesia no 

poder, a utopia passa a ser percebida como antecipação e visão de futuro 

próspero. A partir do final deste período e início do século XX, tudo isso 

começará a mudar e os projetos utópicos passam a ser colocados em xeque, 

aliados a uma sensação de mal-estar da modernidade, desilusão com a 

revolução da sociedade e uma nova aristocracia política, mesclada com 

tecnocratas. 

O novo mundo que surge é repleto de medos e temores e, com base 

nisso, as distopias aparecem como crítica à ordem vigente e as promessas 

utópicas feitas até a virada do século (FIGUEIREDO, 2009, p. 356). Longe de 

serem projetos harmônicos, as distopias buscam o assombro ao acentuar 

tendências contemporâneas que ameaçam a liberdade. Segundo Hilário, 

 
O objetivo das distopias é analisar as sombras produzidas pelas luzes 
utópicas, as quais iluminam completamente o presente na mesma 
medida que ofuscam o futuro. Elas não possuem um fundamento 
normativo, mas detêm um horizonte ético-político que lhes permite 
produzir efeitos de análise sobre a sociedade. As distopias ou as 
utopias negativas ‘expressam o sentimento de impotência e 
desesperança do homem moderno assim como as utopias antigas 
expressavam o sentimento de autoconfiança e esperança do homem 
medieval. (HILÁRIO, 2013, p. 205). 

                                                           
14 Importante destacar aqui a visão de Baldessin, que percebe o quão pretensioso pode ser 
enquadrar alguns textos categoricamente enquanto utopia ou distopia apenas, pois muitas 
narrativas mesclam características de mais de um desses gêneros. Isso ficará claro adiante neste 
trabalho quando se der a análise de Watchmen. Por ora, fica esclarecida a necessidade de usar 
este tom generalista dos gêneros a fim de facilitar a compreensão das características, 
semelhanças e diferenças entre os dois, até que enfim se possa, novamente, complexificar tal 
visão e entender como elas coexistem na mesma obra. 
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Nesse sentido, o autor segue adiante comentando que distopia não é o contrário 

de utopia. O que essa faz é problematizar os danos prováveis no caso de 

determinadas tendências do presente vencerem, enfatizando os processos de 

indiferenciação subjetiva, massificação cultural, vigilância total dos indivíduos, 

controle da subjetividade a partir da crítica (HILÁRIO, 2013, p. 206). É dessa 

maneira que Hilário classifica a narrativa distópica enquanto antiautoritária, 

insubmissa e radicalmente crítica. Ela se aproxima da utopia e em determinados 

casos pode ser vista ainda como utopia, no sentido não apenas de ser uma visão 

de uma sociedade futura, mas como capacidade analítica ou disposição reflexiva 

para usar conceitos com a finalidade de visualizar criticamente a realidade e suas 

possibilidades. Distopias são denúncias dos efeitos de poder ligados às formas 

discursivas, além de ser um tipo de literatura que reflete a nova fase do 

capitalismo, em que este entra em um período bélico, imperialista e expansivo; 

dessa forma, as distopias são seu produto na medida em que surge da 

repressão, violência estatal, guerra, genocídio, depressão econômica, etc. 

(HILÁRIO, 2013, p. 206). 

Outro ponto importante ressaltado por Hilário é a percepção da distopia 

enquanto o que ele chama de alarme de incêndio. Para o autor, a distopia faz 

soar o alarme que consiste em avisar sobre as forças opressoras que compõem 

o presente, que se continuarem vencendo, levarão o futuro a se encaminhar em 

direção à catástrofe e barbárie (HILÁRIO, 2009, p. 207). Baldessin concorda com 

ele ao expor que a distopia traz um grande desequilíbrio como empecilho para a 

evolução humana em todas as instâncias. A modernidade planificou o indivíduo, 

e assim o gênero apresenta um realismo exagerado, em que o pessimismo 

contraria o princípio da felicidade utópica, e o ceticismo e o individualismo negam 

algumas condições básicas do ser humano: a fé e a necessidade de 

relacionamento, sem ser massificado (BALDESSIN, 2006, p. 67). O realismo 

exagerado da sociedade desajustada é tanto que, por vezes, ela chega a 

crueldade. Baldessin ainda afirma que 

 
Vida e morte formam uma eminente dialética humana. Na distopia 
angustia-se com o fim dos ciclos, e se reforça a ideia de morte. O 
homem é causa e vítima da destruição, ele constrói a bomba, e destrói-
se através dela. (...) os ocidentais aguardam o fim definitivo, portanto, 
a essa ideia de catástrofe. (Ibid., 68).  
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No que tange à estrutura da distopia, Baldessin enfoca sua característica 

de ruptura, na qual a narrativa rompe com elementos de tempo e espaço, 

trazendo todo tipo de contradição interna. Segundo a autora, tal ruptura não se 

resolve ao final da trama, mas continua e torna seu problema insolúvel. Como 

as distopias apresentam um rompimento rigoroso com os valores da sociedade 

real – invertendo esses valores –, não se permite nenhum tipo de restauração 

futura, e o enredo permanece vivo e repleto de contradições, ou então, se 

autodestrói. A autora ainda coloca dois tipos de novelistas possíveis de serem 

encontrados nas utopias: o romântico com o passado e o romântico com o futuro. 

O primeiro estaria preocupado com a reconstrução da realidade sem novidades, 

buscando a inocência perdida. Já o segundo rompe com os elementos do 

romantismo, trazendo uma ampla ruptura reparada através de um universo 

possível e projetado numa realidade futura (BALDESSIN, 2006, p. 69). Realizo 

nesse ponto uma intromissão necessária, tendo em mente o objeto de minha 

pesquisa: a História Alternativa. Sendo esta um gênero complexo (assim como 

a distopia), creio ser perigoso classificar de forma tão dualista a forma como 

passado e futuro são vistos. Como pretendo analisar mais à frente, a ruptura com 

o passado também pode apresentar tentativas de recriar e refletir sobre o 

presente, não sendo necessariamente saudosista com o passado, nem 

projetando a confiança no futuro. É mais uma questão de (indo ao encontro da 

noção de alarme de incêndio) analisar o presente de maneira crítica, perceber 

que com a experiência do passado não é possível esperar nada do futuro, ou 

pelo menos não o futuro imediato. Isso será explorado no capítulo que se segue, 

mas é essencial seguirmos com isso em mente. 

Voltando à estrutura da distopia, Baldessin coloca um ponto interessante 

no que diz respeito à presença da percepção negativa que o advento do 

progresso técnico-científico teve partir do século XIX. A máquina, dessa maneira, 

influenciou o homem a reagir de maneira alucinada frente à modernidade e, 

diante disso, os sujeitos têm plena consciência de que a técnica e a ciência não 

auxiliam a liberdade, senão prendem e oprimem os indivíduos, os massacram, 

obrigam ao trabalho comprometido com a individualidade (BALDESSIN, 2006, p. 

71). A distopia, acredita a autora, é sinônimo de uma sociedade perfeitamente 

imperfeita e se a utopia acreditava no homem, principalmente nos benefícios que 

a coletividade poderia trazer, a distopia traz um sujeito muitas vezes sem rosto, 
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que se perdeu na massificação, que se negou enquanto indivíduo, oposto do que 

se desejou nas utopias do renascimento. As narrativas distópicas apresentam a 

barbárie civilizada e os modos de sujeição inteiramente de acordo com o sistema 

vigente, uma civilização que admite a barbárie para sua própria manutenção. 

Como percebe Hilário: 

 
Longe de serem harmônicas, mostram um mundo onde os sujeitos são 
submetidos a poder central, totalitário, com liberdades individuais 
cerceadas. Mas nessas ficções, os sujeitos não parecem estar 
insatisfeitos. Dissidentes são rapidamente eliminados para que a 
massa volte a ordem feliz. (HILÁRIO, 2006: 356). 

 
Para finalizar essa reflexão sobre utopia e distopia, cabe trazer a 

percepção de Carlos Alberto Machado, ao entender que, entre utopia e distopia, 

ocorre uma mudança de concepção no que diz respeito à ruptura que ambas 

pretendem realizar: se a utopia buscava romper com o real do tempo histórico e 

entrar no outro atemporal, a distopia vai ser o anseio da própria história pela 

memória, pelos traços do passado real, numa tentativa de sair da cúpula fechada 

e sentir o cheiro da deterioração da crua realidade (MACHADO, 2012, p. 28). 

Tendo isso em mente e o fato de que o principal meio veiculação das distopias 

foi por meio da ficção cientifica, cabe entender agora por que afinal distopias e 

ficção científicas se deram e se dão tão bem. 

 

 

2.2 FICÇÃO CIENTÍFICA E DISTOPIA 

 

 É provável que o ser humano sempre tenha sido fascinado pela ciência 

e a tecnologia. Mais intensamente desde a Revolução Industrial, no século XVIII, 

mas também muito antes disso, a possibilidade de descobrir até onde podemos 

ir, qual o limite de nossa inteligência e, principalmente, qual o limite de nossa 

realidade, apresenta um enigma e uma ambição. A ficção científica – um dos 

gêneros mais populares do mundo, desde o século XX – talvez deva sua 

popularidade justamente por se posicionar no olho do furacão. É possível 

reconhecer a ficção científica, a partir da definição de Ciro Flamarion Cardoso, 

como uma “ficção em que algum elemento da ciência seja tão integral à narrativa, 

que esta entraria em colapso se o elemento científico ou tecnológico fosse 

removido” (CARDOSO, 2006, p. 20). Entretanto, apesar da nomenclatura, 
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Baldessin classifica o gênero como essencialmente distante da ciência. O que 

ele representa é o desejo humano de superar as limitações que a natureza impõe 

ao homem: 

 
Em tempos antigos, esse desejo apoiava-se no sobrenatural, na 
fantasia, no esoterismo, ou em qualquer elemento desconhecido para 
justificar as aventuras das personagens. Com a expansão dos vários 
campos de conhecimento, apenas inovou-se a maneira de expor as 
façanhas dos heróis, mas o cerne do gênero permaneceu o mesmo. O 
enriquecimento intelectual, o crescimento da ciência, e o 
aprimoramento da técnica implicaram na adequação dos textos de 
ficção científica à linguagem e aos aparatos modernos. (BALDESSIN, 
2006, p. 8). 

 
Desta maneira, o uso da ciência vem através de uma “pseudociência” e 

“pseudotecnologia”, que expandem o horizonte de plausibilidade da narrativa, 

legitimando uma visão nova de mundo. Partindo do pressuposto de um futuro 

que é diferente do presente, a ficção científica em geral apresenta o que Cardoso 

denomina como “comportamento de verossimilhança no leitor, o que significa 

exigir maior investimento da configuração da obra no sentido de conseguir uma 

suspensão de incredulidade do leitor (CARDOSO, 2006, p. 22). Dessa maneira, 

as narrativas de ficção científica podem ou não apresentar teorias científicas 

comprovadas – mas o que importa é que elas pareçam realistas o suficiente para 

provocar no leitor essa sensação de que aquilo de fato poderia ocorrer. O 

paralelo com a História Alternativa neste ponto parece claro – o que a ciência, 

ou a pseudociência faz pela ficção científica é o que a história (além de tantas 

outras coisas) faz pela História Alternativa – a formação de um background tão 

minuciosamente pensado, a fim de promover a inserção total do ledor no enredo.  

Além disso, é possível dizer que a temporalidade preferencial da ficção 

científica é o futuro, ainda mais se ele se passar em ambientes insólitos. 

Segundo Cardoso, a ficção científica costuma desembocar, em geral, em algum 

ponto entre a extensão gradual da liberdade humana e a extinção total da vida 

terrestre (CARDOSO, 2006, p. 19). Ademais, a ficção científica também usa a 

ação em outras temporalidades (passado ou futuro) como instrumento para 

explorar aspectos do presente social de forma crítica. Cardoso nota que é muito 

comum o uso de metáforas para perguntar-se “o que aconteceria se...”. Temos 

aqui mais uma aproximação entre história alternativa e ficção científica; como já 

foi dito anteriormente, muitas histórias alternativas estão no campo da ficção 
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científica (o que não faz com que toda uchronia seja ficção científica, e nem que 

o contrário disso seja válido). 

Voltando à ficção científica em si, Cardoso propõe que este gênero seja 

pensado em termos de um “efeito de estranhamento”, ou seja, um ângulo de 

abordagem que permite o tratamento de uma determinada situação de modo que 

ela seja reconhecível, mas, ao mesmo tempo, pareça insólita, “outra” 

(CARDOSO, 2006, p. 20). É comum, dessa maneira, notar na ficção narrativa 

ambientes que lembrem nossa realidade, mas que ao mesmo tempo causem 

essa sensação de estranhamento, ao apelar para o experimento de ideias, 

coisas estranhas, a serviço, no entanto, muito mais da descrição do próprio 

presente.  

Indo em direção a isso, Baldessin nota que um importante aspecto do 

gênero é o contraste existente entre o poder e a eliminação humana, uma vez 

que o domínio do homem sobre os fenômenos naturais ultrapassa os limites e 

ele acaba por se perder nas consequências desastrosas de seus atos 

(BALDESSIN, 2006, p. 8). Dessa forma, ficções científicas geralmente possuem 

algum ponto ligado ao caráter ilimitado do poder em seus enredos que implica 

em catástrofe coletiva, pois isso não é acompanhado pelo domínio da ética e dos 

valores. Baldessin também relembra a utopia anterior ao século XVI e da 

importância do sagrado dentro dela; a ficção científica demonstra as 

consequências posteriores a essa perda, da ruptura do eixo que ligava os 

homens ao sagrado, e que rompe o equilíbrio natural das coisas. Na ficção 

científica não há limite, não há equilíbrio. Ao emancipar-se do sagrado, diz a 

autora, e se aliando à ciência, o sujeito se afasta de uma noção humanista, 

levando ao sentimento de isolamento e ao desejo de poder que ultrapassa limites 

humanos. Tal feito é muito comum nas obras de ficção científica sob a forma de 

um anti-herói que monopoliza os frutos das descobertas como se fossem 

benefícios próprios (BALDESSIN, 2006, p. 11).  

Apesar de ser um mundo tecnologicamente evoluído, a ficção científica 

geralmente desemboca em uma sociedade moralmente estagnada. Segundo 

Baldessin, a degradação do homem e da sociedade, as catástrofes naturais e 

científicas são temas constantes, mas não inerentes ao gênero (BALDESSIN, 

2006, p. 12). Há, na concepção da autora, narrativas que expressam grande 

crença no ser humano e em um futuro brilhante, sustentado pela mesma 
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tecnologia e ciência que outros enredos, são armas de destruição. O que a 

autora nota como um aspecto possível de ser observado em praticamente todas 

as narrativas de ficção científica se concentra no desejo de conquista: 

 
As histórias de ficção científica, catastróficas ou felizes, sempre 
apresentam o desejo de conquista: o desbravamento da Terra e de 
outros espaços, a criação de máquinas, naves, e simulações dos 
fenômenos da natureza. O personagem emblemático da ficção 
científica não deseja o equilíbrio e a organização utópicos, ele quer 
entranhar-se com o desconhecido, deseja conquistar e dominar a 
natureza, e por isso, o gênero mais comumente reflete a desordem. 
(BALDESSIN, 2006, p. 13). 

 
Dessa maneira, vê-se que o homem, que mal consegue acomodar-se dentro de 

sua própria rotina caótica desde a Modernidade, tem sede de conhecimento. Ao 

mesmo tempo em que ele sofre com essa rotina, ela não consegue largá-la e 

deseja expandi-la para outros territórios, outros mundos.  

Relativo ao “marco” da ficção científica, Baldessin nota que apesar de 

sempre ter se apontado, sob a visão moderna popular, a revista Amazing Stories 

(1926), fundada por Hugo Genrsback15, como a primeira obra do gênero e de 

Júlio Verne ter sido chamado de “pai da ficção científica”, foi Frankenstein (1818) 

de Mary Shelley o trabalho inicial do gênero, ao tratar principalmente do desejo 

inconsequente do poder extraído de um conhecimento desprovido de ética 

(BALDESSIN, 2006, p. 6). Entretanto, foi no século XX que a ficção científica viu 

o aflorar de sua popularidade, uma vez que tinha à disposição um arsenal de 

novas técnicas de impressão e uma facilidade e liberdade maior de comunicação 

e circulação. É notável a influência que a cultura norte-americana teve sobre o 

gênero nesse período, até porque o país contava com o fascínio das revistas de 

space operas16. Além disso, a autora entende o século XX como a época da 

afirmação da ciência e da tecnologia como estandartes da modernidade 

(BALDESSIN, 2006, p. 18). É interessante destacar também que diversos 

cientistas e técnicos tornaram-se autores de narrativas de ficção científica para 

popularizar suas invenções e descobertas. Com o século XX, o conhecimento 

estava ao alcance de qualquer pessoa que quisesse entrar em contato com ele. 

                                                           
15 Gernsback, inclusive, foi o criador da expressão “ficção científica”. Antes dele, algumas revistas 

como Argosy-All story apresentavam histórias com o título de “histórias diferentes” (BALDESSIN, 
2006, p. 19). 
16 Histórias de aventuras com personagens que geralmente são cientistas heroicos, que se 

empenham em conquistas de outras galáxias e contatos com ETs, muito populares na primeira 
metade do século XX. 
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Além disso, desde esse período as ficções científicas não se resumem ao campo 

literário, tendo se ampliado de maneira considerável e surpreendente para o 

cinema, televisão, história em quadrinhos, vídeo game, entre outros meios. 

Realizada essa reflexão acerca da ficção científica, chegou o momento de 

desbravarmos qual a relação entre ela e a distopia. Até aqui, creio já ser possível 

delinear algumas aproximações perceptíveis. Ora, se anteriormente foi dito que 

as distopias trazem sociedades perfeitamente imperfeitas, cabe pensar a ficção 

científica como narrativas dessas sociedades imperfeitas que se constroem, se 

autodestroem e se deslocam para mundos imaginários possíveis a partir da 

técnica e da ciência. Mas nada é tão simples. Baldessin coloca que a linha que 

separa a distopia da ficção científica torna-se difusa à medida em que se busca 

a diferença entre elas. Segundo a autora, ambos são gêneros modernos, ainda 

não muito bem delimitados, que refletem acerca da planificação do indivíduo, a 

proibição do erro, a concorrência e a negação de condições humanas. O avanço 

da ciência faz aumentar as necessidades da sociedade; dentro disso, alguns 

problemas são, de fato, resolvidos, mas outros surgem e o homem aparece mais 

irritado com a exigência da rapidez das coisas (BALDESSIN, 2006, p. 93). É o 

sujeito voluntarioso, que sente profundo mal-estar e desconforto e até mesmo 

um certo deslocamento na sociedade industrializada.  

Essa sociedade – desajustada – é aquela representada pela ficção 

científica, que Baldessin pensa que talvez se justifique como “um novo e mais 

acentuado borrão da distopia, como novos agravantes” (BALDESSIN, 2006, p. 

93). A presença de elementos catastróficos na sociedade faz com que o 

elemento fundamental desta seja seu futuro decadente – um verdadeiro alerta 

ao homem sem ética. Isso se soma à massificação, ao desejo pelo poder e a 

artificialidade. Baldessin comenta que na distopia o herói é individualista e, como 

o poder político e econômico do sistema distópico é massificante, este herói 

deseja controlar o homem enquanto manifestação criativa e individual, o que não 

deixa de ser um comportamento individualista. Já na ficção científica, o herói 

deseja mais que a manipulação da sociedade; ele detém o poder científico, que 

representa também a forte expressão do individualismo inescrupuloso do 

homem. Assim sendo, a autora coloca que “ao observar os dois gêneros, a 

importância conferida à ciência existe enquanto termômetro para o modo como 

o homem utiliza o conhecimento e o poder” (BALDESSIN, 2006, p. 93). A autora 
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pensa, por fim, que embora não seja, em muitos casos, o elemento mais 

importante da trama, o uso da ciência e da técnica torna-se um traço importante 

na distinção entre distopia e ficção científica.  

Hilário percebe também que, embora comumente se relacione a distopia 

à ficção científica (principalmente aquela que situa seu enredo no futuro), é 

necessário considerar a distopia de duas maneiras: primeiro, entendê-la como 

uma imagem do futuro, surgida a compreensão profunda do presente; e 

segundo, perceber a distopia como o exercício de narrar o curso da história 

através da perspectiva dos vencidos, fazendo com que a narrativa distópica não 

seja apenas uma visão, em muitos casos, futurista, mas também uma “previsão 

que é preciso combater no presente” (HILÁRIO, 2013, p. 206). Dessa maneira, 

podemos ter muitas distopias que são ficções científicas, o que não é uma 

obrigatoriedade. Mas o que se percebe nesses casos em que os dois gêneros 

aliam-se em uma mesma obra é a troca de uma forma de submissão de poder 

por outra: a submissão da carne, pessoal, humana, pela submissão eletrônica. 

Logo, a legitimidade emocional não é mais encontrada, pois foi substituída pela 

operacionalidade (MACHADO, 2012, p. 27). 

Os exemplos de obras de ficção científica distópicas são inúmeros, mas 

neste trabalho cabe discutir os exemplos mais famosos e, talvez, aqueles que 

mais inspiraram obras posteriores. Admirável Mundo Novo (1932), escrito por 

Aldous Huxley, 1984 (escrito em 1949), de George Orwell e Fahrenheit 451 

(1953), de Ray Bradbury são obras de referência no tema. Em Admirável Mundo 

Novo, Huxley reflete acerca da entrada dos mecanismos de produção social no 

interior dos indivíduos. Para Machado, isso significa dizer, em outras palavras, 

que na modernidade não apenas se consolida o processo no qual a subjetividade 

se entrelaça com o social, fazendo com o que sujeito participe da sociedade 

através de práticas culturais, mas que ele também seja produzido a partir de 

determinada sociedade de maneira dialética (MACHADO, 2012, p. 207). Assim, 

Huxley traz um indivíduo que é regulado pela dinâmica social. De maneira muito 

resumida, o enredo da obra encena um futuro imaginário no qual as pessoas 

acabam condicionadas psicologicamente e biologicamente a viverem dentro das 

regras da sociedade, dividida agora por castas. Para isso, ocorre o uso de drogas 

que inibem o sentimento e pensamentos negativos nas pessoas, como o soma, 

e há um condicionamento social que produz repetições padronizadas de 
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enunciados que devem ser inseridos nos indivíduos, processo intitulado no livro 

como hipnopedia (MACHADO, 2012, p. 208). 

Já em 1984, Orwell apresenta uma sociedade que vive em um regime 

totalitário, opressivo e oligárquico denominado de Grande Irmão, no qual as 

pessoas são manipuladas e censuradas principalmente por meio de propaganda 

e instrumentos de vigília.  Machado percebe que o grande problema trazido por 

Orwell na obra é a questão da sociedade totalitária, antidemocrática, que domina 

a totalidade da população fazendo com que a narrativa expresse um sentimento 

quase desesperador acerca do futuro do homem, alertando para o perigo da 

perda de sentimentos e qualidades humanas, que são automatizadas por meio 

do capitalismo, da tecnização, do consumo e do individualismo (MACHADO, 

2012, p. 209). Em Fahrenheit 451, Bradbury, por sua vez, enfoca uma sociedade 

na qual todos os livros são proibidos, opiniões próprias são consideradas 

hedonistas e antissociais e o pensamento crítico é oprimido. Tudo isso ocorre 

por meio da ação dos bombeiros; apesar de as casas e edifícios serem imunes 

ao fogo, estes agora têm a função de atear fogo a todo e qualquer lugar onde 

haja livros – mostrando que esta sociedade prefere destruir e restringir o acesso 

à cultura do que aperfeiçoá-la e divulgá-la. Segundo Machado, a obra de 

Bradbury traz o entendimento de que “esta instância de produção de sujeitos 

emancipados está submetida, enfim, aos mecanismos de regulações sociais” 

(MACHADO, 2012, p. 212). 

É possível, ainda, citar exemplos mais contemporâneos, capazes de 

demonstrar o quanto o tema permanece significativo e atual. Algumas 

publicações muito famosas, como O planeta dos macacos, de Pierre Boulle, ou 

algumas das obras de Philick Dick, como Androides sonham com ovelhas 

elétricas – que deu origem a Blade runner – e O homem do castelo alto (já citado 

no capítulo anterior), ambas dos anos 1970, se encaixam aqui. Além disso, obras 

chamadas cyberpunks também podem ser pensadas como um desdobramento 

da literatura sci-fi distópica, como o livro Neuromancer, escrito por William 

Gibson, na década de 1980. 

Se a ficção científica não se resume apenas a obras clássicas de 

literatura, cabe trazer aqui, mesmo que de maneira breve, alguns marcos 

importantes de histórias em quadrinhos distópicas. Exemplos não faltam, mas 

creio ser importante trazer ao menos três grandes obras: Dias de um futuro 



52 
 

esquecido (1981), de Chris Claremont e John Byrne; V de Vingança  (1982-

1989), realizado por Alan Moore e David Lloyd, e Batman: O Cavaleiro das 

Trevas (1986), produzido por Frank Miller. Claremont e Byrne, em Dias de um 

futuro esquecido, trazem uma história encenada pelos X-Men, na qual os 

mutantes, seres temidos e odiados pelos homens devido aos seus poderes 

superiores, provenientes das transformações genéticas, são caçados até a 

morte por personagens denominados sentinelas. Nisso, a personagem principal, 

Kitty Pryde, deve viajar no passado para evitar que a morte de um senador norte-

americano cause estragos no futuro. Os pontos principais, problematizados no 

enredo, giram em torno da intolerância racial, além de vigilância e controle de 

uma sociedade disciplinar. 

Já em V de Vingança, Alan Moore e David Lloyde enfocam seu enredo na 

existência de um passado alternativo, em que um partido totalitário sobe ao 

poder após a ocorrência de uma guerra nuclear. Realizando diversas analogias 

com regimes fascistas, os autores representam uma sociedade completamente 

controlada, não apenas em seus meios de comunicação, como também tendo 

sua liberdade reprimida por meio de campos de concentração para minorias 

raciais e sexuais. Dentro disso, aparece o personagem V, um revolucionário que 

pretende destruir o governo por meio de ações diretas. Os autores claramente 

criticam sua própria realidade com esta narrativa, problematizando não apenas 

o regime neoliberal da época em que o quadrinho foi publicado como também a 

degradação social e cultural da sociedade. 

Em Batman: O Cavaleiro das Trevas, Frank Miller coloca um futuro 

próximo no qual a cidade de Gotham City é invadida por uma onda incrível de 

violência e calor, em que Batman está aposentado há dez anos. Segundo 

Krakhecke, Bruce Wayne, identidade secreta de Batman, é um homem idoso, 

que após sofrer um assalto da gangue que aterroriza a cidade volta a vestir o 

manto de herói e a rondar a cidade para defendê-la (KAKHECKE, 2007, p. 7). A 

narrativa procura explorar as diversas facetas de uma metrópole, explorando a 

reação do submundo e da sociedade diante do retorno de Batman, além de 

problematizar o universo político representado na trama enquanto 

incompetentes e interesseiros fogem de suas responsabilidades (Ibid., p. 8). 

Paro aqui para retomar a intenção deste trabalho em analisar mais um 

quadrinho – Watchmen – e tentar compreender como a distopia e a ficção 
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científica funcionam e interagem dentro da obra, além de problematizar qual 

visão de mundo é demonstrada nesta narrativa de história alternativa. Mas antes 

de darmos atenção à obra protagonista deste trabalho, faz-se necessário 

entender primeiro de que contexto de produção estamos falando e o que está 

acontecendo com os quadrinhos, a ficção científica, a distopia e a própria história 

alternativa neste período. Tem, aquilo que convencionou-se denominar como 

pós-modernidade, algo a ver com tudo isso? 

 

 

2.3 PÓS-MODERNIDADE, FICÇÃO CIENTÍFICA E DISTOPIA 

 

O conceito de pós-modernidade é polêmico, complexo, difuso e, na 

maioria das vezes, não se chega a um consenso nem sobre sua definição ou, 

até mesmo, sobre sua existência. Nicolau Sevcenko supõe uma reflexão sobre 

o tempo, que não é homogêneo, nem linear, em que se pode estabelecer um 

recorte e fixar uma data, ou um ato inaugural, como se poderia pensar de uma 

visão simplista de história (SEVCENKO, 1988, p. 45). Para o autor, esse 

pensamento é proveniente do espanto, do desencanto, amargura aflitiva que 

procura se reconstruir como uma alternativa parcial para um naufrágio, uma 

catástrofe. Ele traz também um sentimento de desconforto com a modernidade, 

com a aposta na vitória da racionalidade, transformação da sociedade em 

autômato autorregulado (Ibid., p. 47). É um período no qual a utopia da igualdade 

perfeita, produzida pela razão, governada pela técnica e desfrutada pela arte 

passa a ser problematizada e fragmentada. Nesse sentido, José Carlos Reis 

propõe que a pós-modernidade seja pensada enquanto algo que procura 

deslegitimar o governo da história pela razão, desacelerando a própria história, 

desinteressando-se pelo futuro, que não pode mais ser produzido com 

segurança (REIS, 2005, p. 45). Segundo o autor, a grande narração se 

fragmenta em múltiplas narrativas. Aqui se abre parênteses para pensar que 

essa grande narrativa é alusão a uma construção moderna, normativa, moralista, 

que submetia a ação ao dever utópico. Já na pós-modernidade, o universal se 

pulveriza em indivíduos, fragmenta-se. 

Consequentemente, tudo aquilo que é referente ao consenso só é 

possível se observado dentro de conjunturas provisórias, locais e precárias, 
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predominando o dissenso, o jogo de linguagens divergentes (REIS, 2005, p. 45). 

Nesse sentido, a técnica, que em um primeiro momento apareceu enquanto 

esperança e progresso advindo da razão, transforma-se em instrumento 

apropriador da liberdade, dotada de uma capacidade de transformação sem 

precedentes. Sevcenko percebe que a pós-modernidade representa a própria 

condição do artista e do intelectual depois que o sonho modernista perdeu sua 

inocência. Ele continua dizendo que 

 
A perda de perspectiva desses criadores faz com que eles não voem 
na mesma direção e na mesma velocidade do vento do progresso. Já 
não gozam do privilégio de se fundirem com a fonte única do poder, de 
toda a vontade, de toda a justiça. Não estão mais voltados para o 
infinito radiante do futuro, e sim para a tragédia impronunciável do 
passado. Não acreditam mais no absoluto, nem se deixam levar por 
suas falsas promessas. Estão sós e reduzidos aos limites estreitos de 
sua fraqueza, horror e fúria. (SEVCENKO, 1988, p. 50). 

 
O autor ainda acredita que o marco da pós-modernidade não é a Segunda 

Guerra Mundial, pois antes disso Kafka já demonstrava, em seus escritos, um 

esforço de descentramento, de renúncia à racionalidade burocrática do sistema 

em que vivia, em desacordo com relação à verdade oficial sobre cidadania e a 

dignidade humana. Reis, todavia, vê no que ele chama de “derrota da Europa”, 

após as guerras mundiais, o auge do pensamento pós-moderno, que desconstrói 

a metafísica humanista da subjetividade moderna; “desacreditada da razão, 

passa a sua desconstrução” (REIS, 2005, p. 45). Tudo o que esta havia 

reprimido, começa a ser valorizado: o homem selvagem, a loucura, a criança, a 

mulher, o delinquente, o doente, o analfabeto. Descobrem-se, Reis prossegue, 

outras lógicas, uma pluralidade cultural que transforma a alteridade em problema 

histórico mais interessante que o da identidade universal. O ocidente se percebe 

não-linear e, dentro disso, o futuro não pode ser a única realidade histórica 

legítima: “a vida é o atual, que não pode ceder seu lugar à vida futura, pois seria 

mutilação do vivido” (REIS, 2005, p. 45).  

Jameson, por sua vez, analisa que para os marxistas o pós-moderno liga-

se à emergência do novo movimento do capitalismo tardio, multinacional, do 

hiperconsumo. Perdeu-se o sentido histórico, seja ele entendido como retorno 

ao passado ou como construção do futuro e, dessa forma, vive-se no eterno 

presente, em aparente mudança contínua, destruidor de tradições e expectativas 

(JAMESON, 1993, p. 34). A pós-modernidade significa o fim do projeto crítico e, 
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nesse sentido, Reis concorda com o autor, ao entender que a realidade é 

transformada em imagens, o tempo é fragmentado numa série de voláteis 

instantes percebidos paradoxalmente como eternos (REIS, 2005, pp. 47-48).  

É necessário ressaltar aqui, entretanto, que aquilo que é encarado como 

modernidade também não é, nem nunca foi, um conceito homogêneo: não há 

acordo sobre ele, assim como a pós-modernidade. Sevcenko coloca que os 

americanos, em geral, entendem a pós-modernidade como uma mera 

correspondência na área cultural do advento da tecnologia pós-industrial, 

baseada nos recursos da cibernética e informática. Alguns autores entendem 

como crítica voltada à negação total das vanguardas modernas artísticas da 

década de 1920, que exalta o período anterior ao modernismo e se inclina para 

um retorno ao passado. Outros, ainda, denunciam a pós-modernidade como um 

discurso sem vitalidade e sem compromisso com o real, esvaziando qualquer 

sentido crítico mais profundo do movimento, como uma proposta de práticas 

culturais, identificadas na década de 1980 com o pacifismo, feminismo, 

movimentos de libertação sexual e outras manifestações (SEVCENKO, 1988, p. 

53). 

Contudo, Sevcenko demonstra ter uma visão mais reflexiva sobre a pós-

modernidade. O autor compreende que esse movimento traz ambiguidades, 

justamente por ser fruto delas. Por isso, ele deve ser criticado e superado, pois 

é justamente isto que ele propõe: “a prudência como método, a ironia como 

crítica, o fragmento como base e o descontínuo como limite” (SEVCENKO, 

1988). Para o autor, a pós-modernidade propõe pensar o plural e a diferença, 

por ser uma esperança e um anseio de justiça que possa ser sensível ao 

pequeno, ao incompleto e múltiplo que marca cada sujeito. Sevcenko completa 

esse pensamento ao colocar que a pós-modernidade é 

 
O aprendizado humilde, já que tarda da convivência difícil mas 
fundamental com o imponderável, o incompreensível, o inefável – 
depois de séculos da fé brutal de que tudo pode ser conquistado e 
controlado. (...) A pós-modernidade é apenas um castelo de areia, 
frágil, inconsistente, provisório, tal como todo ser humano. Um enigma 
que não merece a violência de ser decifrado. (SEVCENKO, 1988, p. 
55). 
 

O impacto dessa pós-modernidade pode ser analisado em diversos 

setores, mas talvez nenhum a reflita tão bem quanto as artes e a literatura. 

Segundo Santos, que analisa os reflexos da pós-modernidade na ficção 
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científica, os autores do gênero funcionarão como receptores de mensagens 

aleatórias pelas mídias de massa e os sistemas informatizados, em ascensão 

principalmente nos Estados Unidos, desde a década de 1960. Com isso, o 

indivíduo percebe o mundo e a história como espetáculo entrópico, fragmentário, 

sem totalidade e irracional, enquanto à sua volta a realidade se dissolve numa 

colagem de signos e simulacros cujos referentes são remotos ou se perderam 

(SANTOS, 1988, p. 60).  A começar pela própria década de 1960 norte-

americana, dentro de um contexto dominado pelo medo de guerra nuclear e de 

uma Terceira Guerra Mundial sugerido pela Guerra Fria, Santos compreende 

que, ao mesmo tempo, há uma sensibilidade ligada à cultura popular e à 

contracultura, que faz com que o romance tradicional perca a eficácia e a 

credibilidade, numa nova complexidade social e cultural que ultrapassa seus 

limites. Isso descartava o privilégio do artista como guia para iluminar os “porões 

da subjetividade” (Ibid., p. 61).  

A partir de então, se desenha o que o autor chama de “convocação da 

parte maldita” (temas ligados a violência, sexo, loucura, perversão, entre outros), 

com a qual a pós-modernidade, sem ilusões perante a sociedade tecnológica, 

desanda o projeto iluminista em sua crença de emancipação do homem pelo 

conhecimento e progresso. Santos percebe aí a formação de uma “ponte 

intertextual” entre a arte culta e a arte de massa, por meio da popularização da 

ficção científica, romances policiais, contos de fada, pornografia, romance 

western17 e os quadrinhos, que são canalizados numa nova tendência de 

enredos nos quais concepções de espaço, enredo e tempo são caóticos 

(SANTOS, 1988, p. 63). A técnica narrativa é voltada para a incerteza e a 

constância física e mental dos personagens é posta em xeque e a criação de 

mundos alternativos, de histórias alternativas, aparece como ferramenta cada 

vez mais eficaz de atacar e criticar a realidade. Santos ainda coloca que  

 
O heroísmo é ilusório, viver é passar de fantasia ao saber, da 
ingenuidade à consciência, mas inutilmente. (...) Da ilusão perigosa à 
ciência triste, o percurso é pela desmitificação e o ridículo. Somos uma 
lucidez desencantada. Se não há fins que norteiem os meios, o niilismo 
bate no coração do conhecimento. (...) Pós-modernismo está ancorado 
na insustentável leveza de não crer nem na realidade, nem na ficção. 

                                                           
17 Romance western refere-se a qualquer gênero de romance no qual a história se passa no 
Oeste norte-americano. Seus enredos geralmente giram em torno de atividades tradicionalmente 
ligadas à cultura deste local, tais como como rodeios e ranchos. Pode ter um cenário histórico 
ou contemporâneo. 
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Nesse desvão descrente (...), a nova ordem na qual a simulação do 
romance pela sua destruição ainda é subversiva porque invoca, se não 
verdades, ao menos possibilidades atravessadas pelo absurdo, o que 
é sempre inquietante. (SANTOS, 1988, p. 71).  

 

Relacionar a ficção científica e a distopia (que já se encontram separados 

por uma linha tênue) a pós-modernidade me parece um caminho possível. Mas 

nesse sentido é interessante encarar a última nos mesmos termos de Sevcenko. 

Se falamos aqui de conceitos que ainda são construídos e descontruídos na 

contemporaneidade, conceitos que raramente possuem uma definição fechada 

e pronta, como é caso também da ficção científica e da distopia, entender que 

todas as narrativas de ficção científica distópicas deixam transparecer ou são 

influenciadas pela pós-modernidade é, certamente, um exagero. Mas é 

necessário reconhecer que, ao mesmo tempo, a ficção científica se situa como 

viés privilegiado para retratar isso que se convencionou a denominar de pós-

modernidade, principalmente narrativas norte-americanas ou europeias. Afinal, 

se a destruição do homem pelo poder de conhecimento, pela evolução da 

técnica, se o desespero pela massificação e a perda de individualidade e até 

mesmo se a descrença no herói são temas constantes nas ficções científicas 

distópicas, então parece-me que o projeto crítico de muitas dessas histórias 

passam, principalmente, por um processo de pluralização da subjetividade, que 

começa a dar vez às diversas identidades culturais que se manifestam. Pode 

não ser uma “desilusão com um mundo” generalizada. Porém, significa que a 

voz hegemônica da razão e do progresso abre alas para o retorno do sujeito 

como problema histórico privilegiado. Não é o objetivo deste trabalho analisar, 

todavia, as consequências disso, mas como este sujeito se expressa e percebe 

o mundo. Então vamos à análise. 
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2.4 A DISTOPIA EM WATCHMEN 

 

Graphic novel18 escrita por Alan Moore e ilustrada por Dave Gibbons, 

originalmente publicada em doze volumes pela editora DC Comics, entre 1986 e 

1987, Watchmen é uma das obras mais consolidadas dentro das histórias em 

quadrinhos. Ela não apenas revolucionou algumas técnicas relacionadas à 

estrutura do quadrinho, como também trouxe uma narrativa repleta de 

personagens complexos e visões profundamente críticas sobre a realidade da 

época. Importante destacar, neste primeiro momento, que Watchmen faz parte 

da chamada Invasão Britânica nos quadrinhos norte-americanos, o que significa 

dizer que seus autores pertencem a uma geração de quadrinistas do Reino 

Unido que apareceu, principalmente em meados dos anos 1980-90, no cenário 

norte-americano e publicou suas histórias dentro do grande mercado editorial do 

país. Tais histórias tiveram um grande destaque ao apresentar um alto teor 

crítico à estrutura política e à realidade dos Estados Unidos e, principalmente, 

continham enredos que contemplavam o momento histórico que esse país vivia 

no momento. 

No enredo de Watchmen, que ocorre na cidade de Nova York, 

observamos uma História Alternativa que contém seu ponto de divergência 

situado na Guerra do Vietnã (1955-1975). Os Estados Unidos de então contavam 

com a existência de vigilantes, uma espécie de super-heróis (sem superpoderes) 

que desde a década de 1930 haviam se reunido para lutar contra o crime e as 

injustiças da sociedade. Faço uma pausa aqui para ressaltar que esses vigilantes 

eram pessoas comuns – às vezes com mais dinheiro, às vezes com alguma 

habilidade física mais impressionante, mas, não obstante, ainda seres humanos 

com poderes limitados. O único vigilante equiparado a um deus na narrativa é o 

personagem de Dr. Manhattan, que originalmente era um cientista cujo nome era 

Jon, ligado a estudos com energia nuclear; após um acidente no laboratório, 

passou por uma transformação molecular, tornando-se extraordinariamente 

poderoso – praticamente uma arma nuclear. 

                                                           
18 Este assunto será explorado com mais profundidade no terceiro capítulo. Por ora, cabe 
entendê-lo como o termo utilizado pelas editoras para referir-se a quadrinhos produzidos num 
formato mais luxuoso, com papel especial e histórias diferenciadas (que investem na 
multiplicação de focos narrativos, na densidade psicológica dos personagens, na ruptura da 
linguagem tradicional da HQ e na velocidade com que os fatos e as informações ocorrem e são 
transmitidas), destinadas a um público mais maduro e exigente (RAMOS; FIGUEIRA, 2011, p. 4). 



59 
 

Até a Guerra do Vietnã, o poder de influência dos vigilantes na sociedade 

era imenso. De fato, neste passado alternativo, os Estados Unidos venceram a 

guerra, encaminhando a uma reeleição e até mesmo a um terceiro mandato do 

presidente Richard Nixon, já na década de 1980. A obra demonstra que sem a 

participação destes personagens a vitória não seria possível, explicitando sua 

importância para a formação do ponto de divergência da obra. Passada a guerra, 

os vigilantes se veem numa onda de altos e baixos, até que em 1977 o governo 

aprova uma lei, a chamada Keene Act, que declara que a ação de qualquer herói 

fantasiado deve ser submetida ao governo, ou então esses devem se aposentar. 

Consequentemente, qualquer atividade não-governamental, por conta própria 

destes heróis, torna-se ilegal. Alguns anos após isso, e, na realidade, o ponto de 

partida da obra, Comedian (um dos vigilantes que alia-se ao governo não apenas 

na Guerra do Vietnã, mas também no silenciamento do escândalo de Watergate) 

é assassinado. Isso faz com que o personagem de Rorschach, suspeitando de 

um plano arquitetado a fim de eliminar outros vigilantes, vá em busca de antigos 

colegas de ação, como Nite Owl, Silk Spectre, Ozymandias e Dr. Manhattan. 

Após o exílio deste último personagem da Terra, os perigos de uma Terceira 

Guerra Mundial tornam-se cada vez mais proeminentes, ainda mais com a 

invasão do Afeganistão pela URSS. Ao fim da trama, Rorschach, Nite Owl, Silk 

Spectre e Dr. Manhattan descobrem que, na verdade, todas as mortes e intrigas 

faziam parte de um plano de Ozymandias para acabar com a Guerra Fria, 

através da simulação de um ataque alienígena à Terra, que conseguiria então 

fazer com que as duas potências percebessem que deveriam se unir a fim de 

derrotar um inimigo (extraterrestre) maior do que a desavença ideológica entre 

elas. 

Antes de examinar a questão de como a distopia funciona nessa narrativa, 

creio ser importante chamar atenção para o momento histórico em que a obra 

se insere. Segundo Sean Purdy, depois da Segunda Guerra Mundial os Estados 

Unidos saíram como a nação mais poderosa do mundo. A partir da década de 

1950, já com o fim do bloco radical-liberal do New Deal, o contexto de plena 

Guerra Fria levou o país a militarizar sua economia (PURDY, 2010, p. 229). Isso 

aliou-se a uma política de bem-estar social e uma indústria cultural que reforçou 

atitudes homogêneas, “brancas” e acauteladas em favor do capitalismo, do 

consumo e da conformidade social, que glorificavam o modelo de família nuclear 
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americana e o “american way of life”. Os jornais e as revistas de grande 

circulação, bem como as produções intelectuais convencionais da época, 

elogiavam o suposto “fim da ideologia” e o triunfo dos valores do mercado 

capitalista. Tudo isso, de acordo com o autor, conseguia demonstrar o que as 

pessoas poderiam conseguir na sociedade, graças às oportunidades oferecidas. 

Dessa maneira, tal fenômeno podia acentuar tanto a alienação como o desejo 

por mudança (PURDY, 2010, p. 234). 

 Contudo, o conservadorismo da década de 50 não previu as diversas 

rebeldias sociais e políticas dos anos 1960-70. Os presidentes John F. Kennedy 

(1960-63) e Jonhson (1963-68) tentaram consolidar um “New Deal suavizado”, 

ao mesmo tempo em que, entusiasticamente, comprometeram o país como uma 

guerra sangrenta no Vietnã e “levaram o mundo à beira do precipício do 

aniquilamento nuclear, numa desastrosa tentativa de conter o comunismo” 

(PURDY, 2010, p. 235).  

Já que Watchmen tem como um de seus backgrounds a Guerra do Vietnã, 

é necessário ressaltar aqui a importância que esse acontecimento teve na 

percepção, tanto do governo, como da população, de que uma tragédia nuclear 

se aproximava muito fortemente. O Vietnã, ex-colônia francesa que foi dividida 

em duas pelo tratado que finalizou a Guerra da Coreia, tinha conflitos internos, 

em que o exército comunista de Ho Chi Minh, do norte do país, contava com o 

apoio de numerosos seguidores na parte sul, organizados pelo grupo guerrilheiro 

Viet Cong. No sul, o ditador Ngo Dinh Diem governava com a ajuda militar e 

econômica dos EUA. Em resposta à campanha opressiva de Diem contra seus 

simpatizantes, o líder nortista lançou a luta armada em 1959, ganhando bastante 

apoio e terras no sul. Os EUA, desconfiados da habilidade de Diem em combater 

isso, aprovaram um golpe militar em que o governo foi substituído por uma série 

de juntas militares até 1967, ano em que os EUA enviaram tropas para ajudar na 

luta contra o norte. Esse país acreditava que, com sua poderosa capacidade 

militar, poderia infligir mais danos ao inimigo, forçando-o eventualmente a 

abandonar a guerra (PURDY, 2010, p. 240). 

 De 1965 a 1972, a campanha mais intensa de bombardeamento da 

história ocorreu, com a intenção de enfraquecer o moral do Vietnã do Norte. 

Purdy percebe que os EUA também tentaram preceder um programa de 

pacificação, para ganhar a simpatia da população local, com programas de 
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assistência social. Enfrentando resistência, passaram a adotar uma sistemática 

de destruição de aldeias e de remoção forçada de camponeses, pretendendo 

manter a ordem e diminuir o apoio logístico que a população dava aos Viet Cong, 

mas isso acabou afetando a moral de muitas tropas americanas e a opinião 

pública dos EUA.  Com o apoio da população vietnamita e o emprego de táticas 

criativas, o Viet Cong e Ho Chi Minh conseguiram paralisar militarmente os EUA. 

Purdy destaca o fato de que, em 150 anos, foi a primeira vez que os EUA perdiam 

um conflito, agonizando uma geração de americanos, rasgando ideologicamente 

a nação e dando inspiração a movimentos anti-imperialistas no mundo inteiro 

(PURDY, 2010, p. 242). 

É relevante analisar como a Guerra do Vietnã é tratada enquanto ponto 

de divergência e background para entendermos o contexto do futuro imediato ao 

conflito em que a obra acontece. Como já dito acima, a narrativa traz um contexto 

em que, graças aos “vigilantes” e, especialmente, Dr. Manhattan, a grande arma 

nuclear dos Estados Unidos, levaram o país a vitória. Mas é necessário destacar 

que, ainda que a vitória aconteça, ela não é colocada na obra como um 

acontecimento glorioso. Ao invés disso, ela continua a transparecer um 

sentimento de derrota, que, ainda que não seja um fracasso militar, é certamente 

uma derrota moral e deixa clara a sensação de agonia e desespero por uma 

guerra sangrenta, sem escrúpulos. 

 

 

FIGURA 1 – VIGILANTES E GUERRA DO VIETNÃ 
FONTE: WATCHMEN #2 P. 13 DC COMICS, 1986-1987 
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A imagem acima exemplifica estes acontecimentos na obra. Ela faz parte da 

continuação de uma série de memórias que o personagem de Dr. Manhattan tem 

no dia do enterro do personagem de Comedian. Este último reage ao fim da 

guerra da mesma maneira que o faz ao longo de praticamente toda a narrativa 

– com um humor ácido, sarcástico, que beira o desespero, de saber que na vida 

tudo não passa de uma grande “piada”, ainda que de mal gosto. A aparente 

indiferença de Comedian já começa a introduzir um sentimento distópico que 

acompanha a obra, de humanos tão acostumados a lidar com a barbárie que 

reagem às mais diversas situações cotidianas equilibrando-se entre a euforia e 

desespero, temerosos ao ver até onde a sede por poder leva o sujeito. 

Voltando à situação sócio-política-cultural em que a obra foi composta, 

sublinho a retomada da hegemonia por parte da liderança conservadora nos 

EUA. Já na década de 1970, fazendo campanhas para restaurar a “lei e a 

ordem”, o presidente Nixon retirou as últimas tropas americanas do Vietnã. Purdy 

percebe que a renúncia de Nixon por abuso de poder em 1974 marcou o ápice 

do que o autor denomina como “crise de autoridade” no país, referente a um 

período de vazio de poder, em que os americanos nunca tinham desfrutado de 

tantas liberdades sociais e individuais. Porém, as estruturas da economia 

capitalista permaneceram intactas e, como sempre, vulneráveis à instabilidade. 

Os movimentos sociais se desestabilizaram depois dos ganhos iniciais ou se 

enfraqueceram por causa das divisões internas e da retomada da repressão por 

parte das autoridades. Nem todos os americanos na década de 60 haviam 

apoiado a expansão das liberdades. No fim dos anos 70, uma “nova direita”19 

                                                           
19 A “nova direita” refere-se, de acordo com Purdy, a um conjunto de correntes políticas, 

intelectuais, religiosas e culturais que surgiu nos anos 50 e 60 de várias fontes: eleitores brancos, 

dos subúrbios preocupados com os impostos e os valores de suas propriedades, o término 

forçado da segregação racial e os “excessos” dos movimentos sociais dos anos 60; intelectuais 

urbanos neoconservadores preocupados com a intromissão do estado na economia e o declínio 

do respeito à autoridade; religiosos, em grande parte cristãos evangélicos, contrários aos novos 

valores sexuais e morais que emergiam dos anos 60; além de outras pessoas que 

compartilhavam de várias dessas feições. Desde os anos 50, esses grupos defenderam políticas 

de “lei e ordem”, a autonomia local, cortes na previdência social, a inviolabilidade da propriedade 

privada e a economia livre. Formaram a base de apoio para vários governos estaduais e 

municipais nos anos 60 e 70, como de Ronald Reagan, e desafiaram as máquinas eleitorais dos 

partidos republicano e democrata, tentando quebrar o consenso liberal do New Deal. 

Consolidaram-se na década de 80, com a eleição de Reagan e Bush Sr., bem como na extensão 

da sua influência na mídia, na vida intelectual e na cultura popular (PURDY, 2010, p. 269). 
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surgiu e lançou um projeto feroz para restabelecer a autoridade social (PURDY, 

2010, pp. 253-255). 

Já na década de 1980, os governos republicanos de Ronald Reagan 

(1980-1988) e George Bush Sr. (1988-92) investiram em políticas neoliberais, 

como a retirada do Estado da regulação da economia e cortes nos programas 

sociais. Neste período, a “nova direita” passou a dominar a vida intelectual, 

política, cultural e grandes setores da mídia norte-americana, especialmente 

depois da queda do muro de Berlim. A “liberdade” veio a ser redefinida, como o 

direito de o capitalismo norte-americano florescer livremente. Novos métodos de 

produção e gerenciamento para melhoras da produtividade resultaram em 

reduções salariais e mais desemprego. Uma minoria enriqueceu, e a maioria viu 

sua renda estagnar ou declinar, colocando os sindicatos na defensiva (PURDY, 

2010, p. 257). O governo de Ronald Reagan, em especial – que estava no poder 

quando Watchmen foi publicado – veio centrado na privatização de muitos 

serviços públicos, na retirada do estado de muitas áreas de previdência social e 

na desregulamentação da indústria. Segundo Purdy, Reagan aproveitou-se do 

discurso da “liberdade americana” para criticar programas sociais e econômicos 

voltados a trabalhadores e pobres, argumentando que a prosperidade do país 

dependia da saúde de empresas e defendendo seu direito de funcionar com 

mercados livres e baixos impostos (Ibid., p. 258). Além disso, Reagan tinha o 

combate ao comunismo como um dos pontos principais de seu programa: 

 
Anticomunista feroz, Reagan tinha intenções de acelerar a contenção 
do comunismo mundial e parou os avanços na área do desarmamento 
nuclear que os governos americanos tinham negociado na década de 
70. Propôs um plano ambicioso chamado “guerra nas estrelas” – uso 
de lasers e satélites para proteger o país de mísseis soviéticos. A 
oposição massiva de europeus e americanos ao acirramento das 
relações entre EUA e URSS levou à maior manifestação do país contra 
as armas nucleares, em 1982. Além disso, a doutrina Reagan buscava 
ajuda aos movimentos anticomunistas do terceiro mundo, chamados 
de “guerreiros da liberdade”, pelos presidentes Carter e Reagan. (Ibid., 
p. 261). 

 
É perceptível que História Alternativa em Watchmen, apesar de se passar 

em uma linha temporal alternativa, retrata a sociedade norte-americana deste 

período de uma nova retomada conservadora, principalmente sob a 

administração de Reagan. Apesar de Nixon ser utilizado como personagem na 
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obra, o projeto de seu governo na narrativa é uma clara menção ao governo de 

Reagan: 

Repudiando qualquer esquema abstrato e qualquer projeto civilizador, 
Reagan procura basear a sua política externa em dois termos simples: 
uma América forte e respeitada. Reagan desenvolve uma política 
externa ofensiva, principalmente no que tange ao Terceiro Mundo (...). 
Em seu primeiro mandato contra o “Império do Mal”, a que chamava o 
comunismo soviético, projetos delirantes eram idealizados. (...) No 
plano cultural (...) Reagan punha em ação ritos de redenção mítica em 
narrativas que tentavam resolver ansiedades sociais, amenizar e aliviar 
o sentimento de vergonha associado à derrota do Vietnã, e aparar as 
arestas da História. (TEIXEIRA; CORREA, 2009, p. 6). 

 
Schneider-Mayerson destaca que, dentro disso, ao mesmo tempo que os 

americanos se engajavam nas políticas neoliberais, eles também investiam 

dinheiro e fé no militar – fenômeno conhecido como “New American Militarism”. 

Tal fenômeno também é resultado dos esforços de Reagan para restaurar a 

confiança militar americana (em baixa desde o Vietnã), mitificando o soldado 

americano e construindo o militar como propulsor da economia americana 

(SCHNEIDER-MAYERSON, 2009, p. 76). O autor também percebe que tudo isso 

terá um imenso reflexo nas produções de História Alternativa da época, que 

passa a ter como protagonistas os super-heróis (caso de Watchmen).  

Além do contexto político norte-americano, é relevante prestar atenção ao 

fato de que na década de 1980, de acordo com Teixeira e Correa, a União 

Soviética encontrava-se em profunda crise, com sua economia à beira de um 

colapso e uma qualidade de vida cada vez pior. Em 1985, Mikhail Gorbatchov 

anunciou um programa audacioso de reformas políticas e econômicas que 

buscava a revitalização da sociedade no país – Glasnot e Perestroika – que não 

foram vistas como o “começo do fim” para os ocidentais, que viviam numa divisão 

do mundo por quase meio século (TEIXEIRA; CORREA, 2009, p. 7). Soma-se 

isso a dois fatos do ano de 1986: a explosão da central nuclear de Tchernobyl, 

que contaminou mais de 6500 pessoas e forçou o êxodo de 135 mil ucranianos, 

espalhando uma nuvem radioativa pela Europa, e os anúncios de uma nova 

doença pelo mundo – a AIDS. Tudo isso colaborou para uma onda renovada de 

medo e paranoia com o fim do mundo, exploradas fortemente por Watchmen. Na 

HQ, após o exílio de Dr. Manhattan em Marte, os Estados Unidos não sentem 

mais que seja possível controlar os avanços da guerra. Se antes a guerra era 
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improvável e a paz era impossível20, a narrativa mostra que tanto a guerra quanto 

a paz tornam-se o futuro da humanidade. 

                                                           
20 Expressão utilizada pelo historiador Raymond Aaron (TEIXEIRA; CORREA, 2009, p. 5). 
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FIGURA 2 – DEVASTAÇÃO TOTAL 

FONTE: WATCHMEN #3 P. 27-28 DC COMICS, 1986-1987 
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O trecho acima, por exemplo, traz o governo norte-americano calculando 

os prováveis avanços da guerra, uma vez que a URSS, após a partida de Dr. 

Manhattan, invadiu o Afeganistão. O desespero é claro, principalmente ligado à 

guerra nuclear. De fato, ao longo da obra, todas as menções à guerra envolvem 

a perspectiva de bombas nucleares. Teixeira e Correa (2009, p. 8) destacam que 

a década de 1980 estava mergulhada em uma profunda crise (política, 

econômica, ambiental e epistemológica), que afetou todos os setores com 

sentimentos de paranoia, apocalipse nuclear e uma sociedade em decadência. 

Esses sentimentos distópicos acompanham um enfoque na individualidade dos 

seres humanos, e mesmo a “busca pela paz” envolve realizações pessoais e a 

busca pelo poder. Nesse sentido, creio que dois tipos principais de discurso 

distópico aparecem em Watchmen: o “discurso do medo”, e o “discurso do bem 

maior”. 

O “discurso do medo”, segundo Carlos André Kakhecke, vem do plano de 

fundo em que a obra foi composta, em que o medo é usado para criar enredos 

com alto teor crítico, mas que não têm a intenção de moldar as mentes das 

crianças, senão destinarem-se aos adultos a fim de refletirem sobre a Guerra 

Fria (KRAKHECKE, 2007, p. 2). De maneira geral, o “discurso do medo” 

alimentava a possibilidade de guerra e o temor generalizado de alguns polos a 

pensar que era possível a vitória, ou então, uma falha humana ou tecnológica 

iniciar o desastre. O principal medo, certamente, se refere aos arsenais 

nucleares das potências. A possibilidade do extermínio, na década de 1980, era 

característica do cotidiano das pessoas, que entendiam que tal feito não seria 

acidental, mas consequência de atos humanos, de uma das duas nações, que 

então se engajariam em uma destruição mútua (Ibid., p. 6). Apesar da destruição 

não ter ocorrido, o temor a ela foi suficiente para que Watchmen apresentasse 

um enredo que procura fazer um retrato da sociedade norte-americana. Segundo 

Krakhecke, todo o clima político é apresentado ao leitor através de detalhes 

como títulos de jornais, anúncios publicitários, HQs, telejornais, etc., que só vêm 

a exemplificar a grande profundidade analítica da Guerra Fria no cotidiano das 

pessoas que Moore quis representar (Ibid., p. 11).  
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FIGURA 3 – BACKGROUND I 

FONTE: WATCHMEN #5 P. 12 DC Comics, 1986-1987 
 

 

FIGURA 4 – BACKGROUND II 

FONTE: WATCHMEN #5 P. 18 DC Comics, 1986-1987 
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FIGURA 5 – BACKGROUND III 

FONTE: WATCHMEN #6 P. 27 DC Comics, 1986-1987 

 

Os três trechos acima não apenas funcionam de forma a criar o 

background da obra (enquanto História Alternativa, que se apropria dos eventos 

da linha temporal normal para criar um efeito de credibilidade), mas também para 

demonstrar como, principalmente através da mídia, os acontecimentos da 

Guerra Fria são noticiados a todo momento, reproduzindo e alimentando o 

“discurso do medo”. O primeiro trecho traz a percepção de um jornaleiro acerca 

da guerra; o segundo, faz parte das reflexões de Rorschach em seu diário, e o 

terceiro coloca os entendimentos do psicólogo de Rorschach na prisão, Dr. 

Malcom Long, apresentando ocorrências de seu dia-a-dia. É importante notar 

que todos eles trazem algum tipo de sentimento ligado à aproximação da guerra, 

ou do fim do mundo. O jornaleiro não sabe direito o que sente, mas é um 

sentimento estranho (temor do futuro desconhecido, talvez); Rorschach deixa 

claro que “todos vamos morrer”, ou seja, uma profunda descrença acerca do 

futuro da humanidade; e seu psicólogo, Dr. Long, destaca as notícias dos jornais, 

enfatizando os procedimentos a serem tomados no caso de uma guerra nuclear. 

Krackhecke destaca, com relação a isso, que a obra irá “capturar o ambiente de 

tensão e ilustrar em suas histórias, se fazendo entender por um leitor que vive 

cercado de notícias sobre conflitos que podem levar os Estados Unidos e União 

Soviética à guerra (KRACKHECKE, 2007, p. 16).  
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Ademais, na obra Moore também traz uma clara crítica ao “american 

dream” da década de 1980, que sob a retomada conservadora deixou mais claro 

que o sonho não era para todos – e, se ele existia, já se esfacelava sob o 

“discurso do medo”. No trecho abaixo temos um flashback do personagem Dan 

Dreiberg, nome pessoal do vigilante Nite Owl, que relembra um momento dele e 

de Comedian, logo após o Keene Act e a proibição da atividade de vigilante no 

país. Nite Owl se pergunta “o que aconteceu com o american dream” e Comedian 

responde que “ele está olhando para ele”: um ambiente de caos, violência, 

destruição, ódio. Claramente nesta parte, parte-se do pressuposto que o 

discurso do “american dream” representa uma utopia que se desintegrou na 

guerra e na individualidade, desembocando na distopia deste novo mundo 

representado em Watchmen. 

 

 

FIGURA 6 – AMERICAN DREAM 

FONTE: WATCHMEN #2 P. 18 DC Comics, 1986-1987 
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Essa distopia também é alimentada pelo “discurso do bem maior”, 

representado pelo personagem de Adrian Veidt, aquele que encarna 

Ozymandias. Segundo Teixeira e Correa,  

 
No discurso observamos a representação das formações imaginárias, 
que designam o lugar que A e B se atribuem a si e ao outro, a imagem 
que fazem de seu próprio lugar e do outro. Por isso, é no discurso de 
Adrian Veidt, ciente de sua posição de responsabilidade com o suposto 
homem mais inteligente do mundo, que observamos o drama heroico 
refletido na discussão ética da tradicional máxima maquiavélica “dos 
fins justificam os meios”. Bem como a sua percepção de um novo 
tempo. (TEIXEIRA; CORREA, 2009, p. 12). 

 
Assim sendo, Veidt, munido de excepcional inteligência e dinheiro para 

desenvolver quaisquer artifícios ligados à ciência e tecnologia e com sua busca 

espiritual no Egito Antigo e em Alexandre, o Grande, representa para os autores 

um ideal de auto realização do pensamento liberal. Sua visão de morte como 

transformação e permanência e suas características físicas e pessoais atendem 

aos ideais de perfeição buscados pelo nazismo (descendência alemã, porte 

atlético, beleza e inteligência). Veidt representa as cobranças da humanidade, e 

o próprio personagem percebe, frustrado pelo combate ao crime, que sua 

insuficiência como agente social encaminhava a sociedade para a 

autodestruição, em sentimentos negativos alimentados no dia-a-dia (TEIXEIRA; 

CORREA, 2009, p. 14).  

É dessa maneira que os atos de Veidt, que procuram acabar com a Guerra 

Fria através de uma suposta invasão alienígena, sacrificando milhares das 

pessoas em prol da união das duas nações inimigas, entra dentro do que os 

autores denominam como “discurso do bem maior”, ou seja, uma ideologia 

totalitária, em que os fins nobres justificariam seus meios amorais – uma tradição 

dos déspotas que sustentaram seu poder através da coerção (TEIXEIRA; 

CORREA, 2009, p. 20). A atitude deste personagem fortalece a visão distópica 

de que a liberdade humana – e a própria condição humana – pode e deve ser 

eliminada, caso isso represente o retorno a uma sociedade feliz. Para tanto, não 

importa se esse objetivo é conquistado por meio da barbárie, pois a salvação da 

humanidade por uma pessoa (Veidt, no caso) também significa mais poder à ela. 
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FIGURA 7 – VITÓRIA DE VEIDT 
FONTE: WATCHMEN #12 P. 19 DC Comics, 1986-1987 

 

A imagem acima, por exemplo, mostra o final em que Veidt conclui seu 

plano e comemora. Ela demonstra a sensação de satisfação do personagem, 

não apenas pelo seu feito pessoal, mas também coletivo (de ter agido assim em 

nome do “bem coletivo”). Mas então, será que utopia e distopia convivem na 

obra? A distopia presente no discurso de Veidt não elimina a utopia que ele tem 

de um futuro em que a sociedade seja feliz, ou ao menos, que saia deste 

presente paranoico e temeroso. O que, afinal, acontece com a utopia e a distopia 

neste período? 

Ora, primeiro cabe colocar que a existência (e o auge) da distopia não 

significa o fim da utopia. Segundo Jameson, o que se presencia na 

contemporaneidade é a existência de várias utopias convivendo juntas. Além 

disso, a percepção, dentro de um mesmo indivíduo, pode passar de distópica 

para utópica muito facilmente pois, para o autor, a utopia agora começa a incluir 

todas as disputas amargas ao redor de diagnósticos de misérias sociais e 

soluções propostas para superá-las (JAMESON, 2005, p. 216). Desta maneira, 

o que se entende como utopia não é mais o comprometimento a maquinarias 

específicas, mas sim, o imaginar de possíveis mundos. Assim sendo, é muito 

marcante em Watchmen como os personagens apresentam discursos utópicos 

e distópicos a cada acontecimento da trama. Isso é condizente não apenas com 

o próprio momento de incerteza marcado pela Guerra Fria, mas as próprias 

identidades de cada personagem, que embora entendam que logo “todos 
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estaremos mortos”, também podem perceber sua função no mundo como 

justiceiros da humanidade – o que não deixa de ser um discurso utópico. 

Jameson também coloca que é necessário enfatizar a relação entre uma 

crise política da utopia (geralmente atribuída à queda do comunismo, no fim dos 

anos 80, e sua substituição por novos movimentos sociais), e uma crise mais 

geral de representação atribuída ao advento da pós-modernidade. Neste 

momento, as representações não são concebidas como um dilema, mas como 

uma impossibilidade, e o que pode ser denominado como um tipo de razão cínica 

no reino das criações artísticas, com uma multiplicidade de imagens, nenhuma 

delas “verdade” (JAMESON, 2005, p. 212). É por isso que o autor enxerga uma 

reflexividade no conceito de utopia do período, que se transforma em um “desejo 

de desejar”. A crise se centra também, para o autor, na própria visão de tempo, 

uma oposição entre o aqui e o agora, uma vez que apesar das transformações 

sofridas, a utopia permanece com a obrigação de ser uma fantasia irrealizável. 

O autor reflete a partir disso: “o que pode ser hoje então a função de uma 

entidade tão ambígua como a utopia, senão a previsão de possibilidades 

políticas e empíricas? (JAMESON, 2005, p. 227). Jameson continua sublinhando 

que o progresso é agora visto como uma tentativa de colonizar o futuro e 

desenhar o imaginável para realidades tangíveis, nas quais pode-se investir no 

espírito de “estoques de futuro”. Isso tudo justifica o aparecimento de várias 

utopias críticas, que são exageros satíricos do mundo atual e mostras grotescas 

de extrapolamentos, os quais, de maneira persistente, procuram conceber o 

sistema vigente de maneira que este assegure o futuro. 

Vamos explorar no capítulo a seguir as percepções de tempo histórico 

ligadas ao passado, presente e futuro em Watchmen. O que importa até aqui é 

entender que, com toda a complexidade de uma pós-modernidade e sua 

influência na ficção científica e na distopia, o que Watchmen faz é, de acordo 

com a explosão de identidades do período, trazer em cada personagem uma 

identidade diferente, justamente o que Jameson identifica: essa transição do 

distópico ao utópico, em vários momentos diferentes da obra. O próprio 

personagem de Rorschach – talvez o mais “distópico” da narrativa – faz esses 

saltos. 
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FIGURA 8 – DISTOPIA EM RORSCHACH 
FONTE: WATCHMEN #1 P. 1 DC Comics, 1986-1987 

 

 

FIGURA 9 – UTOPIA EM RORSCHACH 
FONTE: WATCHMEN #12 P. 28-29 DC Comics, 1986-1987 
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Estes dois trechos – o primeiro presente logo na abertura da obra e o segundo 

nas ultimas páginas – demonstram que Rorschach percebe o mundo de maneira 

“distópica”, descrente na humanidade que o cerca. Mas, ao mesmo tempo, ele 

não deixa de nutrir uma utopia sobre como essa mesma humanidade (e ele, 

enquanto vigilante e, logo, “herói”), deve agir, de maneira honesta, punindo o 

mal. Além disso, assim como o “discurso do bem maior” de Veidt pode ser 

entendido como distopia por uns, também pode ser compreendido como utopia 

por outros, justamente pela busca de um desses futuros possíveis, colocados 

por Jameson. 

Acredito, então, que num momento em que a pluralidade de identidades 

e em que o sujeito volta a ser a principal problemática, a percepção de utopia e 

distopia também deve ser problematizada. Em um período tomado pelo 

pessimismo distópico, em que o fim da humanidade parece provável, talvez a 

utopia passe a representar não mais a sociedade “perfeita”, mas a sociedade 

“possível” – ainda que imperfeita. 
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3. CAPÍTULO III – WATCHMEN, HISTÓRIA ALTERNATIVA E PERCEPÇÕES 

TEMPORAIS 

 

 

3.1 QUADRINHOS COMO FONTE HISTÓRICA 

 

Quando se fala em história em quadrinhos, temos diante de nós um 

universo enorme, com as mais variadas compreensões, definições, usos e 

composições. É importante, dessa maneira, esclarecer quais definições 

metodológicas serão aqui utilizadas, para então, em um segundo momento, 

entender melhor como essa forma de arte pode ser analisada. Para este 

trabalho, parto das definições de três autores, Eisner (1999), McCloud (2005) e 

Ramos (2009). 

O primeiro autor é um dos nomes mais conhecidos dentro dos quadrinhos, 

não apenas por ter composto, ele próprio, diversas obras de HQs ao longo de 

sua carreira, mas também por ter refletido sobre a estrutura destes, entendendo-

as a partir do conceito de arte sequencial. Para Eisner, figuras são apenas 

figuras entendidas de maneira individual; mas quando compreendidas dentro de 

uma sequência, ainda que pequena, é transformada em algo a mais. O autor 

continua, afirmando que 

 
A configuração geral da revista em quadrinhos apresenta uma 
sobreposição de palavra e imagem, e assim é preciso que o leitor 
exerça as suas habilidades interpretativas visuais e verbais. As 
regências da arte (por exemplo, perspectiva, simetria, pincelada) e as 
regências da literatura (por exemplo, gramática, enredo, sintaxe) 
superpõem-se mutuamente. A leitura da revista de quadrinhos é um 
ato de percepção estética e de esforço intelectual. (...). Em sua forma 
mais simples, os quadrinhos empregam uma série de imagens 
repetitivas e símbolos reconhecíveis. Quando são usados vezes e 
vezes para expressar ideias similares, tornam-se uma linguagem – 
uma forma literária, se quiserem. E é essa aplicação disciplinada que 
cria a ‘gramática’ da Arte Sequencial. (EISNER, 1989, p. 8). 
 

Sobre o aspecto da sobreposição de palavra e imagem, Czizeweski propõe que 

nas histórias em quadrinhos isso não se limita a uma junção de linguagens, mas 

a uma interação entre elas, sendo que uma interfere na comunicação da outra e 

as duas se complementam, por concordância ou contradição, para compor uma 

mensagem diferente das mensagens específicas de cada linguagem 

(CZIZEWESKI, 2011, p. 46). Dessa maneira, podemos pensar que os 

quadrinhos criam uma nova linguagem, que é ao mesmo tempo visual e verbal. 
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Já McCloud propõe uma definição que deixe claro a diferença que há 

entre os meios de reprodução das HQs com seu conteúdo. Ele observa no 

conceito de Eisner uma definição neutra em questão de estilo, qualidade ou 

assunto. Para o autor, o meio é um recipiente que pode conter diversas ideias e 

imagens; já o conteúdo depende dos criadores, fazendo com que o meio se 

constitua como o “mensageiro” e o conteúdo como a “mensagem” dos 

quadrinhos, e nenhum dos dois pode ser entendido de maneira simplista 

(MCCLOUD, 2005, p. 6). Assim sendo, McCloud define as histórias em 

quadrinhos como “imagens pictóricas e outras justapostas em sequência 

deliberada destinadas a transmitir informações e/ou a produzir uma resposta no 

expectador” (Ibid., p. 8).  

Ramos (2009), todavia, reflete sobre como o quadrinho pode ser definido 

através da reflexão centrada na questão de ser um gênero ou não. Para o autor, 

nem sempre é simples definir um gênero, ainda mais se ele for composto de 

tantas partes diferentes, como o quadrinho. Ramos entende que há grupos de 

textos que, embora possuam gêneros próprios e autônomos, estão ligados por 

um eixo comum, que dá a eles unidade e coesão. Entende-se que seja o caso 

das histórias em quadrinhos, que configurariam um hipergênero (RAMOS, 2009, 

p. 355). Isso significa um grande rótulo que abriga características comuns de 

diferentes gêneros autônomos ligados à área, como as tiras cômicas, as tiras 

seriadas, as tiras cômicas seriadas, as tiras livres, as charges, os cartuns e a 

série de temas possíveis a serem desenvolvidos nas histórias em quadrinhos 

mais longas: faroeste, (auto)biografia, eventos históricos, jornalismo em 

quadrinhos, fotonovela, drama, guerra, mistério, detetive, ficção científica, etc. 

Assim, “rotulados de diferentes maneiras, utilizam a linguagem dos quadrinhos 

para compor um texto narrativo dentro de um contexto sócio comunicativo” 

(RAMOS, 2009, p. 362). 

McCloud percebe que é difícil situar exatamente quando os quadrinhos 

começaram a ser produzidos. Pode-se explorar, segundo ele, manuscritos pré-

colombianos, hieróglifos egípcios ou até mesmo a famosa Tapeçaria de 

Bayeux21, já no século XI. Todavia, McCloud percebe um evento importante nas 

                                                           
21 A tapeçaria de Bayeux se constitui como um enorme tapete bordado, datado do século XI. 
Suas cenas descrevem eventos da conquista normanda da Inglaterra por Guilherme II da 
Normandia, denominada de batalha de Hastings. 
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histórias das HQs: a invenção da imprensa. O autor percebe que a partir disso a 

forma de arte que servia mais diretamente aos ricos e poderosos agora poderia 

ser desfrutada por todos (MCCLOUD, 2005, pp. 10-15). 

A sofisticação da história com imagens atingiu seu apogeu com o autor 

William Hogarth, que compôs O progresso de uma prostituta, em 1731, que, 

apesar de ter poucos quadros, contém uma narrativa rica em detalhes e fortes 

preocupações sociais, além do fato de que a obra foi vendida em uma série de 

pinturas e gravuras, a serem postas lado a lado, em sequência (MCCLOUD, 

2005, p. 17). Já o “pai” dos quadrinhos modernos, segundo McCloud, seria 

Rodolphe Topffer, cujas histórias com imagens satíricas iniciadas em meados do 

século XIX empregavam caricaturas e requadros, além de apresentar uma 

combinação independente de palavras e figuras (Ibid., p. 17). Apesar do fato de 

que Topffer mantinha essa produção apenas como hobby, sua importância não 

deve ser descartada, uma vez que ele criou uma forma nova de juntar duas 

linguagens, criando uma linguagem própria. 

Realizo aqui um salto temporal para destacar quando surgiram as 

primeiras histórias em quadrinhos de super-heróis, caso de Watchmen. Segundo 

Czizeweski, a primeira obra de super-herói foi criada em 1938, por Jerry Siegel 

e Joe Shuster, para a revista Action Comics. O autor comenta que essa série era 

um “Superman alienígena com superpoderes”, que desencadeou uma série de 

outras criações, tais como Batman (1939) e Robin (1940), criados por Bob Kane; 

Capitão Marvel (1930), composto por C. Beck e o Capitão América (1941), criado 

por Jack Kirby e Joe Simon, que consolidou o tema de super-heróis como os 

mais famosos dentro das HQs (CZIZEWESKI, 2011, p. 27).  

É importante entender ainda que as definições de Eisner e McCloud não 

deixam transparecer que os quadrinhos devem ser entendidos em um contexto 

maior de uma produção da cultura de massa, principalmente porque desde sua 

popularização eles foram associados a jornais, TV, cinema, etc. Czizeweski 

percebe que muitas vezes as HQs são tratadas pelos críticos como uma pura 

forma de entretenimento, e, assim, “alienação usada pelo sistema capitalista” 

(CZIZEWESKI, 2011, p. 65). De acordo com Josgrilberg, as próprias histórias em 

quadrinhos que trazem como personagens principais os super-heróis podem ser 

associadas ao consumo de uma burguesia: 
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As histórias em quadrinhos atingem um grande público 
independentemente de faixa etária. Por ser um tipo de texto que utiliza 
tanto a linguagem verbal quanto a não-verbal, associadas às 
passagens em que o humor e/ou a sátira se fazem presentes, atrai o 
leitor por dar ao texto o caráter de lazer, proporcionando uma leitura 
cujo objetivo é apenas a fruição, em princípio, descompromissada com 
a aprendizagem. (...) Paralelamente à segunda revolução industrial e à 
explosão capitalista, os quadrinhos americanos se fortalecem. O 
consumo desse tipo de narrativa é garantido pela pequena burguesia 
que, enquanto classe dominante, ávida de modelos de heróis que a 
representassem, faz dos personagens das HQs porta-vozes de 
ideologias que precisavam ser absorvidas pelo maior número possível 
de pessoas. (JOSGRILBERG, 2011, apud. CZIZEWESKI, 2011, p. 65). 

 
Todavia, essa percepção de que HQs são produto da cultura de massa e arma 

de dominação é insuficiente. A ideia parte de uma bibliografia dos anos 1970 e 

hoje em dia não consegue contemplar a complexidade de uma fonte como o 

quadrinho. Czizeweski ressalta que os quadrinhos realizam uma ponte 

necessária entre real e imaginário, e suplementam a impotência política e 

anonimato aos quais estamos submetidos na sociedade, fazendo com que seja 

de extrema importância pensar os quadrinhos além da fórmula cultura de 

massa/alienação (CZIZEWESKI, 2011, p. 67). 

Entender as HQs dentro do pensamento acima descrito não é a única 

forma de reduzir a compreensão acerca dos quadrinhos. Durante muito tempo, 

os quadrinhos não foram vistos dentro da história como uma fonte, mas apenas 

enquanto ferramenta. No entanto, seu uso está certamente crescendo e 

seduzindo mais pesquisadores, que as entendem como excelentes veículos de 

mensagem ideológica e crítica social. Se partirmos da compreensão de Lima 

(2011) de que o documento histórico realizaria um diálogo entre o presente em 

que se insere (e seu cotidiano) e o passado, obtemos diversas possibilidades de 

leitura deste último. Os quadrinhos, então, devem ser vistos como documento 

histórico, uma vez que são excelentes veículos de mensagem lógica e crítica 

social (LIMA, 2011, p. 3). 

Dentro dessa perspectiva, Bernardo (2011) repara que as HQs se inserem 

numa complexa relação, na qual as imagens são produzidas a partir de roteiros 

textuais, tornando-se, após sua realização, um modelo narrativo próprio, 

simultaneamente visual e verbal. Ele destaca que o aspecto visual dos 

quadrinhos não é meramente ilustrativo, e pode ser escalonado em diferentes 

níveis de complexidade e articulados ao texto para narrar, emocionar e inscrever 

sentidos (BERNARDO, 2011, p. 8). O autor associa essa percepção à ideia da 
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semântica hermenêutica, proposta por Paul Ricoeur, em que a leitura é uma 

tarefa de efetuação, ou seja, a interpretação presente do texto é feita através da 

conexão de suas possibilidades semânticas com a experiência vivida do leitor, 

que se refere ao mundo externo do texto. Bernardo segue associando isso aos 

quadrinhos: 

 
O círculo hermenêutico restaura ainda um método de controle científico 
para a narrativa histórica, uma vez que a experiência vivida pelo leitor 
opera como um limite à dimensão ficcional do texto. Percorrendo o 
círculo no sentido inverso, o mundo exterior passa a ser também 
representado – não refletido – na narrativa ficcional-literária, 
historicizando-se. Essa teoria de Ricoeur sobre o texto pode ser 
associada e adaptada para uma história visual das HQs. As imagens 
são dotadas de um potencial cognitivo, ainda que este não seja muitas 
vislumbrado pelos historiadores. (BERNARDO, 2011, p. 8). 

 
Dessa maneira, Bernardo entende que os trabalhos historiográficos até o início 

do século XXI estiveram mais preocupados em “iluminar” as imagens com 

informações históricas externas a elas, e não produzir conhecimentos históricos 

novos a partir dessas mesmas como fontes, sem lhes estabelecer sentidos, 

significados, valores estéticos e cognitivos. No entanto, para o autor, a leitura 

das HQs pode ser reveladora de seu mundo externo, seja analisando sua 

estrutura linguística e estética, nas suas inserções em redes intertextuais e 

intervisuais, ou nos aspectos semânticos de suas narrativas (Ibid., p. 9). 

Assim, o que se deve ter em mente aqui é que, com essa proposta, as 

HQs são possíveis de interpretação por um grupo capaz de decodificar sua 

simbologia e, a partir disso, se apropriar e mudar os conteúdos propostos, 

ocasionando em uma relação autor-leitor na qual o imaginário do leitor faz parte 

da leitura do quadrinho. Dessa maneira, é necessário admitir que a análise 

histórica dos quadrinhos é um caminho importante para a construção do 

conhecimento histórico. Concordo com Lima ao dizer que as HQs são 

documentos históricos que trazem novos paradigmas que não apenas trazem 

essa relação imagem/texto, autor/leitor, mas que também leva o historiador a 

utilizar novos mecanismos necessários a desvendar tais associações (LIMA, 

2011, p. 9). Este capítulo ainda pretende abordar alguns desses instrumentos, 

mas agora é importante considerar o “gênero” ao qual Watchmen pode ser 

inserido: as Graphic Novels. 
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3.2 GRAPHIC NOVELS E WATCHMEN 

 

Dentro do amplo universo dos quadrinhos, é possível encontrar algumas 

terminologias para alguns tipos de obras específicas. Esse é o caso das Graphic 

Novels (também chamadas de romances gráficos ou narrativas gráficas). Apesar 

dessa denominação não apresentar consenso sobre o fato de ser um gênero, 

podemos levantar, primeiramente, algumas características das obras que são 

enquadradas dentro dessa terminologia. Segundo Roberto Elísio dos Santos, 

Graphic Novels se referem a um “tipo de quadrinho adulto, que trata de temas 

polêmicos e atuais, utilizando uma linguagem mais sofisticada do que as HQs 

normais” (Santos, 1995, p. 53). 

Ramos e Figueira (2011) observam que o surgimento de tal terminologia 

costuma ser creditado ao quadrinista norte-americano Will Eisner, mas desde a 

metade da década de 1970 outros autores como Richard Corben, George 

Mezger e Jim Steranko já faziam circular a expressão. Todavia, foi Eisner quem 

popularizou o termo. O autor buscava um rótulo que distanciasse seu trabalho 

do que ele via então na indústria estadunidense de quadrinhos, principalmente 

o termo “comics” (em uso desde a década de 1920). Os autores afirmam que a 

semente para a ideia ao quadrinista foi plantada na década de 1930, quando 

Eisner teve contato com narrativas mais longas, sem palavras, feitas em 

serigrafia. Ele procurou estabelecer, dessa forma, um diálogo com o meio 

literário (RAMOS; FIGUEIRA, 2011, p. 3). Czizeweski destaca, por sua vez, que 

o termo Graphic Novel foi preferido por Eisner porque este enxergava que a 

denominação “comics” não dava mais conta de descrever o trabalho que vinha 

fazendo, que tratava de temas mais sérios, complexos, além de nada jocosos 

(CZIZEWESKI, 2011, p. 27). 

Santos (1995, p. 54) percebe que algumas características dos 

“quadrinhos com temática adulta” giram em torno, principalmente, da 

multiplicação dos focos narrativos, da densidade psicológica dos personagens 

(sendo que a obra apresenta mais personagens), a ruptura da linguagem 

tradicional das HQs, além da velocidade em que os fatos ocorrem e a quantidade 

de informações (visuais e verbais) transmitidas ao leitor.  O autor compreende 

que as HQs “tradicionais” possuem uma trama com uma forma de narração 
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objetiva e personagens com papéis definidos, cuja situação em que se 

encontram é resolvida no final. Já nas Graphic Novels, a situação se fragmenta 

em uma pluralidade de plots e narradores, além do fato de que suas ações se 

configuram em um verdadeiro caos, ao desaparecer a fronteira entre 

protagonistas e antagonistas, nas quais a narração subjetiva é também ambígua 

(SANTOS, 1995, p. 54).  Santos destaca ainda que quando se examina uma 

obra em quadrinhos como um todo, a disposição dos seus elementos específicos 

assume a característica de uma linguagem, que se vale da experiência visual 

comum ao criador e ao público. Nas Graphic Novels, o encadeamento das 

imagens não obedece a um padrão, a uma continuidade linear: 

 
A linguagem específica da HQ sofre modificações nas Graphic Novels: 
o recordatório (painel onde são colocados os elementos verbais de 
transição – ‘entretanto’, ‘enquanto isso’, ‘depois’ – ou de ligação entre 
um capítulo e outro) se presta à exteriorização da voz interior dos 
personagens, no momento em que a narrativa se torna subjetiva; passa 
a ser o espaço em que os sentimentos, as ambiguidades e os conflitos 
são revelados. (SANTOS, 1995, p. 56). 

 
Ramos e Figueira, por sua vez, possuem uma percepção um pouco 

diferente. Eles entendem a expressão como uma denominação construída 

historicamente, utilizada principalmente pelas editoras, que inicialmente a 

aplicaram para denominar edições de super-heróis produzidas num formato mais 

luxuoso, com papel especial, que deveria trazer conteúdos diferenciados e 

destinados a um leitor mais maduro e exigente (RAMOS; FIGUEIRA, 2011, p. 4). 

Num segundo momento, que ganhou força na década de 1990, a expressão foi 

alargada e passou a se referir a algumas das coletâneas de histórias publicadas 

anteriormente em capítulos. Um caso bem reconhecido foi até mesmo o da 

minissérie Watchmen, uma vez que os doze números da história, publicados 

mensalmente em formato de revista, tornaram-se uma narrativa completa 

quando reunidos. Paralelamente, dizem Ramos e Figueira, começou a ganhar 

destaque nos EUA a produção alternativa, feita por editoras pequenas, com 

temática de história diversificada, e que tinham como ponto em comum, a fuga 

do gênero de super-heróis (Ibid., p. 4). Logo, percebe-se que ao atribuir um 

“status” à nova produção de quadrinhos, mais adulta e madura, trabalha-se com 

o pressuposto de que tudo o que foi criado na área até então não teria qualidade 

suficiente para tal. Tal discurso tornou-se comum sempre que o tema vinha à 

tona e ajudava a criar uma espécie de hierarquia entre as publicações em 
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quadrinhos: as pretensamente artísticas ou literárias e as demais (RAMOS; 

FIGUEIRA, 2011, p. 6). 

Dessa maneira, o que Ramos e Figueira propõem é o fato de que há a 

necessidade de questionamento sobre a Graphic Novel ser propriamente um 

gênero ou não. Eles evidenciam uma separação entre o conteúdo e as 

características de composição e estilo do formato onde a história circula. Isto 

posto, é possível ter em vista que muitas vezes o rótulo de um quadrinho mais 

voltado ao público adulto também acaba por ofuscar as reais características do 

gênero apresentado. Os autores continuam: 

 
Quando atribui-se esse ou aquele rótulo a uma obra, indica-se como 
se pretende que o texto seja recebido, instaura-se – de maneira não 
negociada – um quadro para a atividade discursiva desse texto. Se 
dissermos que uma obra é uma Graphic Novel, ela tende a ser vista 
assim pelo leitor. Dessa maneira, rótulos autorais podem influenciar os 
aspectos formais do texto do gênero, os interpretativos ou ambos. Esse 
é o caso especifico da Graphic Novel. Ela seria um rótulo editorial 
atribuído a determinadas produções em quadrinhos, ganhando falsos 
ares de gênero e escondendo as reais características do gênero que 
contém. (RAMOS; FIGUEIRA, 2011, p. 18-19). 

 
Não é intenção deste trabalho realizar discussões mais aprofundadas 

acerca do uso do termo Graphic Novel. Importa, porém, deixar claro que a 

nomenclatura não apresenta consenso entre os estudiosos do ramo e, dessa 

maneira, não deve ser tida como uma categoria imóvel e bem estabelecida, mas 

que ainda está sendo construída e (re)pensada. Cabe destacar, apesar disso, 

que Watchmen, normalmente considerado uma Graphic Novel, apresenta muitas 

das características que na época de sua publicação foram tidas como 

inovadoras, principalmente no que diz respeito à utilização do tempo, não apenas 

no roteiro, mas também na própria composição do quadrinho. Antes de partirmos 

para uma análise mais acurada da fonte, nesse sentido, façamos uma pequena 

pausa para entender um pouco sobre a estrutura e funcionamento da questão 

do tempo na construção gráfica das HQs. 

 

 

3.3 A UTILIZAÇÃO DO TEMPO NOS QUADRINHOS 

 

Há muitos mecanismos que formam os quadrinhos que devem ser 

levados em consideração no momento de analisar a fonte. Eisner e McCloud 
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separam esses mecanismos de maneiras diferentes. Adoto aqui as escolhas do 

segundo autor, que creio ser mais convenientes para abordar a questão 

específica de como o tempo funciona nos quadrinhos. McCloud entende que os 

pontos mais interessantes para a compreensão da estrutura dos quadrinhos são 

o vocabulário (ícone, realismo e cartum, identidade estendida, plano das figuras); 

entre quadros (momento – para-momento, ação-para-ação, non-sequitur); 

molduras de tempo; linhas e traços (BERNARDO, 2011, p. 8). Bernardo destaca 

que um dos pontos mais importantes da análise deve ser a consideração acerca 

da função do espaço entre quadros, que demonstra a função do leitor de 

decodificar as imagens e os conteúdos dos quadrinhos (Ibid., p. 8). Logo, antes 

de abordar o tempo, é importante abordar essa questão nos quadrinhos, que 

ajudará o leitor a interpretar as informações neles contidas. 

Segundo McCloud, esse espaço entre os quadros é denominado sarjeta, 

que é responsável por “grande parte da magia e mistério que existem na 

essência dos quadrinhos” (MCCLOUD, 2005, p. 65). O autor coloca que a sarjeta 

é a parte da HQ onde age a imaginação humana, que capta duas imagens 

distintas e as transforma em uma única ideia. Assim sendo, os quadros das 

histórias em quadrinhos fragmentam o tempo e o espaço, oferecendo um ritmo 

recortado de momentos dissociados, mas a conclusão que o leitor tira ao ler 

esses momentos como uma sequência o leva a concluir mentalmente uma 

realidade contínua e unificada. Citando McCloud: “se a iconografia visual é o 

vocabulário das HQs, a conclusão é sua gramática, (...) quadrinho é conclusão” 

(MCCLOUD, 2005, p. 67). Importante destacar, todavia, que nos quadrinhos a 

conclusão está longe de ser contínua e involuntária, pois ela cria um pacto entre 

a obra e o leitor, uma intimidade que só pode ser desvendada pela imaginação 

deste.  

Seguindo isso, McCloud separa seis tipos de transições possíveis para o 

acontecimento da conclusão. O primeiro tipo seria o “momento-a-momento” (que 

traz movimentos simples, como uma pessoa caminhando, por exemplo). Depois 

temos “ação-para-ação (que acontece em quadrinhos do mesmo tema; por 

exemplo, em um quadrinho uma pessoa atira e no próximo a vítima cai e morre); 

“tema-para-tema” (quadrinho que permanece dentro de uma cena ou ideia e 

exige maior de grau de conclusão do leitor, uma vez que, tomando o exemplo 

anterior, seria como se no segundo quadro, ao invés de mostrar a vítima caindo, 
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já a mostraria em seu velório). Já o quarto tipo, “cena-para-cena”, seria, talvez, 

um dos mais relevantes para essa pesquisa, uma vez que ele leva a distâncias 

significativas de tempo e espaço e envolve um raciocínio dedutivo de seu 

conteúdo22. Por último, temos a transição “aspecto-para-aspecto (que supera o 

tempo e estabelece um olhar migratório sobre diferentes aspectos de um lugar, 

ideia ou atmosfera) e “non-sequitur”, onde não há nenhuma sequência lógica 

entre os quadros (MCCLOUD, 2005, pp. 70-72). 

McCloud também destaca ser possível que algumas transformações entre 

os quadrinhos não façam “sentido” de uma forma tradicional, mas algum tipo de 

relação acaba se desenvolvendo, criado uma identidade e forçando o leitor a 

considerar essas imagens como um todo: “as HQs nos levam para uma dança 

silenciosa do que é visível e invisível. Esta dança é exclusiva dos quadrinhos – 

nenhuma outra arte oferece tanto a seu público e exige tanto dele” (MCCLOUD, 

2005, p. 92). Esse envolvimento da imaginação do leitor com o conteúdo do 

quadrinho faz com que a questão do tempo nas HQs seja muito mais complexa 

do que dizer que cada painel mostra um momento no tempo, e que entre esses 

momentos (os quadros) nossa mente preenche os vazios e cria uma impressão 

de movimento. McCloud compreende que, assim como as figuras e os intervalos 

entre elas criam a ilusão de tempo através da conclusão, as palavras introduzem 

o tempo representando aquilo que só pode existir no tempo: o som (MCCLOUD, 

2005, p. 95). 

Como o quadro é um dos fatores mais importante dos quadrinhos, ele age 

como um indicador geral de que o tempo e espaço está sendo dividido. Isso 

acontece mais através do conteúdo que o quadro contém, que por ele em si 

(formato). Quando aprendemos a ler os quadrinhos, coloca McCloud, 

começamos a perceber o tempo espacialmente, pois nas HQs, tempo e espaço 

são a mesma coisa. Os leitores têm uma vaga sensação de que estão movendo-

se pelo espaço, ao passo que estão movendo-se pelo tempo, interagindo com o 

conteúdo e com a transição que se dá de quadro em quadro. Apesar do tempo 

poder ser controlado pelo conteúdo, a forma também influencia a percepção 

temporal do leitor, pois apesar do quadro longo, às vezes, ter o mesmo conteúdo 

                                                           
22 Esse quarto tipo será abordado de maneira mais aprofundada durante a análise da fonte. 
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das versões mais curtas, ele passa a sensação de maior duração (MCCLOUD, 

2005, pp. 98-101). 

 

 

FIGURA 10 – TEMPO NAS HQs 
FONTE: WATCHMEN #3 P. 28 DC Comics, 1986-1987 

 

No exemplo acima, uma cena que ilustra o personagem de Dr. Manhattan 

(que possui uma relação com o tempo muito complexa e específica, como será 

explorado melhor adiante) já exilado em Marte, refletindo sobre suas memórias, 

sendo retratado em um quadro muito maior e dando a impressão de que o tempo 

possui essa maior duração, numa velocidade mais lenta. Este recurso será 

utilizado por diversas vezes com o personagem, demonstrando que os 

requadros nas HQs são verdadeiros guias através do tempo e do espaço. De 

acordo com McCloud, quando o conteúdo de um quadro mudo não indica sua 

duração, ele pode também produzir uma sensação atemporal, devido à sua 

natureza não-resolvida, que faz com que esse quadro permaneça na mente do 
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leitor e que sua presença permaneça nos quadros seguintes (MCCLOUD, 2005, 

p. 102). O autor também ressalta que: 

 
Nas HQs, como em um filme ou TV, a vida é sempre agora. O quadro, 
e só ele, representa o presente; qualquer anterior representa o 
passado. Do mesmo modo, todos os quadros que ainda virão 
representam o futuro. Todavia, diferente de outras mídias, nas HQs o 
passado é mais do que lembranças, é o futuro, mais do que só 
possibilidade. O passado e o futuro são reais e visíveis. Onde seus 
olhos estiverem concentrados, esse vai ser o agora; só que seus olhos 
também captam a paisagem vizinha do passado e do futuro. (Ibid., p. 
104). 

 
Em vista disso, um quadrinho em que a presença de flashbacks se faz 

constante, como no caso de Watchmen, não se pode ter em vista apenas os 

recursos gráficos ou narrativos da obra, pois os dois interagem a todo momento, 

criando uma percepção temporal muito mais complexa, exercitando a 

capacidade de conclusão do leitor de maneira muito mais intensa. O tempo, nas 

HQs, também leva a questão do som e do movimento. Segundo Czizeweski, as 

palavras, além de demonstrar sentimento, são utilizadas para simular os sons, 

como as onomatopeias. Como as palavras e imagens são combinadas para dar 

uma série de ideias, o autor destaca que, no caso específico dos flashbacks, 

podemos observar uma combinação paralela, em que o curso das palavras e 

das imagens é diferente um do outro. 

Um extrato de fonte abaixo ilustra o que foi demonstrado anteriormente. 

Trata-se de um flashback do personagem Nite Owl, durante o enterro de 

Comedian, que ao ouvir as palavras do padre lembra de situações vividas entre 

ele e Comedian. É possível observar que o balão do segundo quadro não 

corresponde à situação que foi relembrada do passado, senão a fala do padre, 

que fez essa memória ser desencadeada. Dessa maneira, observa-se que não 

apenas a transição dos quadrinhos se dá de cena-a-cena, mas também combina 

diferentes aspectos de cada cena entre si. O quadro, nesta sequência, não pode 

ser lido de maneira isolada, pois então a conclusão do leitor não será possível. 

A sensação que temos na utilização conjunta de combinação paralela de 

linguagem e imagem e transição cena-a-cena é aquela que temos em um filme: 

a partir do momento em que o padre começa a falar, somos levados a viajar 

pelas experiências de Nite Owl, sem que o sujeito que pronuncia a fala dos 



88 
 

quadrinhos se faça presente23. Mas ao ser ouvido pelo personagem, o único 

indício que temos de sua “presença” são os balões inseridos na cena, que 

contêm a prece. Assim, por mais que o padre não apareça, somos levados a 

concluir que ele atua na cena, e ao mesmo tempo em que ativa a memória de 

Nite Owl, também cria novas experiências, a partir do momento em este se vê 

confrontado com o fim da vida de Comedian e abre mão do broche, utilizado pelo 

último. É a conclusão que o leitor tira dessa sequência abaixo que leva o leitor a 

encará-la como um todo, como experiência temporal e não diversos fragmentos 

de imagens espalhados pela narrativa. 

 

 

FIGURA 11 – TRANSIÇÃO CENA-A-CENA 
FONTE: WATCHMEN #2 P. 18 DC Comics, 1986-1987 

 

McCloud sublinha, no entanto, que por mais bizarra que seja a ação do 

tempo nos quadrinhos, a ilusão que o leitor tem parece muito normal 

                                                           
23 Esse recurso é chamado nos quadrinhos de voz off, apropriada do cinema (OLIVEIRA, 2007, 

p. 8).  
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(MCCLOUD, 2005, p. 117). Resta, então, analisar de maneira aprofundada qual 

a percepção de tempo demonstrada em Watchmen através de todos esses 

artifícios, e como ela se relaciona com o período histórico no qual a obra se 

insere. Para tanto, parto de dois conceitos elaborados por Reinhart Koselleck: 

espaço de experiência e horizonte de expectativa. 

 

 

3.4 REINHART KOSELLECK E A COMPREENSÃO DO TEMPO HISTÓRICO 

 

Entre os historiadores mais notáveis do período do pós-Segunda Guerra 

Mundial, Reinhart Koselleck foi um dos fundadores da chamada história dos 

conceitos, e um nome de peso dentro da Teoria da História. Nascido em 1923 

na cidade de Gorlitz, Alemanha, Koselleck, concluiu seu doutorado em 1954 com 

a tese “Crítica e Crise”, publicada cinco anos depois. Foi professor nas 

universidades de Bochum, Heidelberg e Bielefeld e coautor da obra Conceitos 

básicos de história. Um dicionário sobre os princípios da linguagem político-

social na Alemanha, constituída de nove volumes publicados entre 1972 e 1997 

(SOUZA, 2011, p. 1). Koselleck faleceu em 2006, aos 82 anos de idade. Sua 

associação à “história dos conceitos” (Bregriffsgeschichte) se deu de maneira 

conjunta com seus antigos mestres, Otto Brunner e Werner Conze (que 

participaram da organização do dicionário). 

Um dos problemas sobre o qual Koselleck mais se empenhou em refletir 

e discutir foi a questão do tempo histórico. O autor compreende que esse 

problema é um dos mais difíceis de se discutir dentro do campo da história e que 

deve ele deve ser pensado para além de uma análise que enfatize apenas datas 

de calendários (apesar da possibilidade de considerar as datas como condições 

prévias para nos situarmos no espaço-tempo). Segundo Reis (2005), Koselleck 

compreende que o passado chega ao presente em ruínas, aos pedaços, 

fragmentado, incompleto. O conceito de tempo histórico, dessa maneira, não se 

refere ao tempo medido da natureza; essa noção deve ser ligada a conjuntos de 

ações sociais e políticas, a seres humanos concretos, agentes e sofredores, às 

instituições e organizações que dependem deles, cada um com seu próprio ritmo 

de realização (REIS, 2005, p. 191).  
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Reis prossegue acrescentando que conhecer o mundo histórico, para 

Koselleck, é responder a uma pergunta maior: “como, em cada presente, as 

dimensões temporais do passado e do futuro foram postas em relação?” (REIS, 

2005, p. 192). Desta maneira, Koselleck apresenta a hipótese de que, no 

processo de determinação da distinção entre passado e futuro (o que ele 

denomina, a partir da terminologia antropológico, como “experiência” e 

“expectativa”), constitui-se algo como um “tempo histórico. Logo, o autor não 

propõe falar de um tempo histórico único, mas de muitos, sobrepostos uns aos 

outros. 

Importante ter em mente que, para Koselleck, “experiência” e 

“expectativa” não passam de categorias formais e não permitem deduzir aquilo 

que realmente se teve experiência ou se espera de algo: 

 
A abordagem formal que se tenta decodificar a história com essas 
expressões polarizadas só pode pretender delinear e estabelecer as 
condições das histórias possíveis, não as histórias mesmas. (...) Trata-
se de categorias do conhecimento capazes de fundamentar a 
possibilidade de uma história. (...) Todas as histórias foram construídas 
pelas experiências vividas e pelas expectativas das pessoas que 
atuam ou sofrem, mas com isso, nada se disse sobre uma história 
concreta – passada, presente ou futura. (KOSELLECK, 2012, p. 307). 

 
A partir disso, é possível afirmar que Koselleck compreende que os conceitos de 

“experiência” e “expectativa” equivalem às noções de tempo e espaço, e que o 

autor analisa a temporalidade histórica enquanto grandeza que se modifica e 

não pode ser encarada da mesma maneira em todos os períodos. 

Com essa compreensão inicial do ponto de partida do autor, é importante 

agora que façamos o exercício de delimitar o que, exatamente, corresponde às 

noções de “experiência” e “expectativa”. A começar pelo primeiro conceito, 

Koselleck a insere dentro de tudo aquilo que é passado atual, aquele no qual os 

acontecimentos foram incorporados e podem ser lembrados (KOSELLECK, 

2012, p. 309). O autor também sublinha que, na experiência, podemos encontrar 

tanto uma fusão da elaboração racional (por exemplo, lembrar de um conteúdo 

que estudamos para uma prova), quanto as formas inconscientes de 

comportamento e lembrança, que não estão mais, ou que não precisam estar 

presentes no conhecimento. Além disso, a experiência alheia (de outras 

gerações) sempre está contida e é conservada em nossa própria experiência. 

Isso significa que a experiência do presente, obtida de forma singular, com 
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surpresas e fatos inesperados, soma-se a um conhecimento crescente da 

possibilidade de essas surpresas singulares ocorrerem. Assim, quanto maior 

tiver sido o “acúmulo interiorizado” de surpresas possíveis, menor será nossa 

capacidade de surpreender-se (KOSELLECK, 2014, p. 24).  

Já a expectativa, de acordo com Koselleck, é ao mesmo tempo ligada à 

pessoa e ao interpessoal, e se realiza no presente (ou seja, no “hoje”). De fato, 

podemos enxergar a expectativa como um “futuro presente”, voltado para o que 

o autor denomina como “ainda-não”, para o que não aconteceu e só pode ser 

previsto (KOSELLECK, 2012, p. 310). À vista disso, Koselleck determina que 

“esperança e medo, vontade e desejo, a inquietude, mas também a análise 

racional, a visão receptiva ou a curiosidade fazem parte da expectativa e a 

constituem” (Ibid., p. 310). 

É pertinente chamar atenção para o fato de que, apesar de se 

relacionarem, experiência e expectativa não são conceitos simétricos 

complementares. Ao contrário, possuem formas de ser diferentes e, ainda que 

coincidam, uma expectativa jamais pode ser deduzida totalmente da experiência: 

“uma experiência, uma vez feita, está completa na medida em que suas causas 

são passadas, ao passo que a experiência futura, antecipada como expectativa, 

se decompõe em uma infinidade de momentos temporais” (KOSELLECK, 2012, 

p. 310). Para mais, o autor também delimita outras diferenças entre os termos, 

ao constatar que a presença do passado é diferente da presença do futuro. A 

presença do passado é espacial, porque ela envolve um conjunto aglomerado 

de estratos de tempo (nossas experiências, as experiências de nossos 

antepassados, etc.) que estão simultaneamente presentes, sem que haja uma 

referência a um antes e depois (Ibid., p. 31). Isso significa que não existe uma 

experiência possível de ser medida (cronologicamente), pois uma de suas 

características intrínsecas é o fato de que ela reúne tudo o que se pode recordar 

(de nossa própria vida, ou de outros). A experiência, se a encararmos por meio 

da cronologia, é descontínua, e está sempre se reelaborando, ao passo que 

vivemos coisas novas. Por conseguinte, o conceito que usaremos aqui para falar 

de tempo passado será o de “espaço de experiência”. 

A expectativa, por sua vez, deve ser pensada por meio da metáfora de 

“horizonte”. Koselleck entende que “horizonte” significa uma linha por trás da 

qual se abre, no futuro, um novo espaço de experiência – só que um espaço que 
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ainda não pode ser contemplado. O autor considera que a possibilidade de se 

descobrir o futuro, por mais que se faça um prognóstico ou uma previsão, se 

depara com um limite: o futuro ainda não pode ser experimentado. Logo, as 

expectativas podem ser recolhidas, revistas e pode-se, a partir das experiências 

do hoje, esperar que essas expectativas sejam confirmadas ou se repitam. Mas 

a expectativa nunca poderá ser experimentada da mesma maneira que a 

experiência. É justamente na tensão entre “espaço de experiência” e “horizonte 

de expectativa” que resulta algo que pode ser deduzido como tempo histórico 

(KOSELLECK, 2012, p. 312). 

Mas como o “espaço de experiência” e o “horizonte de expectativa” 

interagem para podermos compreender o tempo histórico? Ora, Koselleck 

compreende que as experiências, que superpõem e as novas esperanças ou 

decepções retroagem, levando a abertura de novas perspectivas: “eis a estrutura 

temporal da experiência, que não pode ser reunida sem uma expectativa 

retroativa” (Ibid., p. 313). Isso significa que passado e futuro se reinventam e é 

isso que dá sentido ao tempo histórico. A experiência é o passado atualizado, e 

a expectativa, o futuro atualizado – uma relação estática entre eles é 

inconcebível (REIS, 2005, p. 194). 

Reis dá alguns exemplos de relações entre passado-futuro que 

aconteceram (principalmente na sociedade europeia ocidental) ao longo do 

tempo. Ele traz, primeiramente, um tempo europeu anterior ao tempo medieval, 

em que a história era concebida como “mestra da vida” e a natureza humana era 

tida como contínua, repetitiva, sendo as experiências transmissíveis a cada 

geração: “o futuro se reunia ao passado, a espera à experiência, em uma 

continuidade” (REIS, 2005, p. 192). O segundo tempo histórico seria cristão e 

traria algumas diferenças com relação ao anterior. O futuro aparecia agora como 

interrupção do passado, e o tempo era acelerado em direção ao fim do mundo 

(apocalipse), levando à separação entre passado e futuro. Depois, viria o tempo 

moderno, em que a diferença entre campo de experiência e horizonte de 

expectativa continua fortemente ampliada; o horizonte de espera praticamente 

anulou o da experiência, pois vive-se sob o signo da revolução. A história passa 

a ser portadora de informação sobre o futuro; o tempo se desnaturaliza e torna-

se liberdade de criação sobre o futuro. O quarto tempo é o do Estado Absolutista, 

que teme a aceleração moderna do tempo, promovida pelas filosofias da história, 
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procurando “ampliar o espaço de experiência pelo controle do horizonte de 

espera”, ou seja: nada pode de novo ocorrer. O quinto e último tempo citado por 

Reis é o contemporâneo, pós-moderno, tempo histórico que ainda é 

desnaturalizado, ainda é liberdade de criação e acelerado. Reis distingue esse 

tempo dos anteriores: 

 
Se a natureza não impõe seus ritmos, a história também não pode 
seguir um ritmo de plena liberdade; há um controle científico e técnico 
da natureza, que permite a política e o social, mas não em total 
liberdade. O controle técnico-científico obriga a atrasar ações e 
decisões, leva ao planejamento. (REIS, 2005, p. 193). 

 
Koselleck, apesar de focar seus estudos em cima das relações temporais 

no período moderno, não deixa de destacar que, atualmente, a técnica e a 

indústria abreviaram, de fato, os prazos da experiência que só podiam se 

estabilizar sob condições constantes. O autor interpreta que as condições de 

nossas trajetórias da vida se alteram mais rapidamente do que no passado e as 

próprias estruturas se convertem em evento, pois se transformam mais 

rapidamente. As constantes da história, dessa maneira, se veem expostas a uma 

maior pressão de mudança, pois existem cada vez mais variáveis, fazendo com 

que o fosso entre passado e futuro aumente, mas que a diferença entre 

experiência e expectativa seja sempre superada, e de forma cada vez mais 

rápida, para que possa continuar viva e atuante (KOSELLECK, 201, p. 322). 

 Dessa maneira, a importância de se pensar a história através de uma 

teoria de estratos do tempo (“espaço de experiência” e “horizonte de 

expectativa”), consiste na sua capacidade de medir diferentes velocidades, 

tornando visíveis as diferentes formas de mudança, que levam à percepção da 

complexidade temporal em que cada período se insere. A partir desse panorama, 

chegamos, enfim, ao momento de responder a um dos maiores problemas ao 

qual esse trabalho se destina a responder: afinal, como o “espaço de 

experiência” e o “horizonte de expectativa” agem em Watchmen e o que sua 

relação tem a dizer sobre o período a que a obra foi escrita e publicada? 
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3.5 “ESPAÇO DE EXPERIÊNCIA” EM WATCHMEN 

 

No primeiro capítulo deste trabalho, foi abordado o fato de que a História 

Alternativa, apesar de trazer enredos que concentram seu foco no passado, 

procura abordar o presente em que a obra foi escrita. Em Watchmen, 

encontramos uma História Alternativa que consegue fazer exatamente isso, indo, 

todavia, além: ela procura entrelaçar a relação passado-presente-futuro, 

mostrando como os três estratos de tempo interagem naquele contexto. As 

múltiplas subjetividades de cada período abordadas na obra conseguem agir 

dentro do que Koselleck compreendeu, ou seja: a existência de várias 

temporalidades diferentes, que se sobrepõem. Num primeiro momento, será 

abordado como estão representados o “espaço de experiência” e “horizonte de 

expectativa”, para, depois, compreender como se dá a tensão dos dois, no 

surgimento do tempo histórico. 

É necessário ressaltar, antes de tudo, que o âmbito do “espaço de 

experiência” é uma constante na obra. O passado é a todo momento retomado 

pelos personagens (principalmente por meio do recurso do flashback). Como a 

obra se abre em diversos focos narrativos, o “espaço de experiência” deve ser 

analisado dentro da visão dos personagens, para depois ser composto em um 

todo. Vamos começar pelos vigilantes mais antigos, que se uniram para 

combater o crime, ainda na década de 1930. Por vários momentos da HQ, Moore 

e Gibbons não apenas trazem flashbacks, como também partes de bibliografias 

escritas por esses heróis. Sally Juspeczyk, a primeira Silk Spectre, mãe de 

Laurie Juspeczyk, por diversas vezes retrata como suas experiências passadas 

foram gloriosas. Ela percebe o passado como um momento em que a luta contra 

as sombras predominava, além de ser o auge de seu esplendor físico e fama. 

Na cena abaixo, ela conta à sua filha Laurie como ela recebeu de alguém um 

item antigo, uma comic porn24 e como ela havia achado o gesto lisonjeiro. Laurie 

discorda, achando o ato “nojento”, mas sua mãe aponta que, com uma 

perspectiva de futuro nada animadora, voltar os olhos ao passado, mesmo em 

suas piores partes, seria melhor do que voltá-los ao futuro. 

                                                           
24 Quadrinhos com conteúdo sexual que investem em histórias eróticas.  
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FIGURA 12 – FLASHBACK SALLY JUSPECZYK I 
FONTE: WATCHMEN #2 P. 4 DC Comics, 1986-1987 

 

Interessante notar que, na sequência que se segue ao flashback, Sally 

relembra o evento em que fora abusada sexualmente pelo personagem de 

Comedian. Quando confrontada por sua filha se aquela imagem do passado não 
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a incomodava, ela avisa a filha que seu presente não é muito melhor que o 

passado dela, ao se relacionar com uma “bomba” (clara referência ao Dr. 

Manhattan, que neste período era namorado de Laurie). 

 

 

 

FIGURA 13 – FLASHBACK SALLY JUSPECZYK II 
FONTE: WATCHMEN #2 P. 6 DC Comics, 1986-1987 

 

Outro personagem que é demonstrado na obra mais por suas memórias 

do que seus atos no presente é o de Hollis Mason, primeiro Nite Owl (antes de 

Dan Dreiberg). Moore e Gibbons, nos primeiros volumes da série, procuraram 

fechar a história com trechos de uma bibliografia escrita e publicada pelo 

personagem. Ali, ele conta fatos de sua infância, o que o levou a se tornar um 

vigilante e como os diversos heróis mascarados se reuniram para formar o grupo 

dos Minuteman. Num desses trechos, Hollis Mason coloca: 

 
Sim, nós éramos loucos, nós éramos pervertidos, éramos nazistas, 
todas essas coisas que as pessoas comentam. Mas também 
estávamos fazendo alguma coisa porque acreditávamos nela. 
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Estávamos tentando, através de nossos esforços pessoais, tornar 
nosso país um lugar mais seguro e melhor para se viver. 
Individualmente, trabalhando em áreas separadas, fizemos muitas 
coisas boas por nossas respectivas comunidades para sermos taxados 
como aberrações, sejam sociais, sexuais ou psicológicas. Foi somente 
quando nos reunimos que nossos problemas realmente começaram. 
Às vezes chego a pensar que se os Minuteman não existissem, nós 
teríamos desistido e abandonado tudo muito tempo antes. Os 
aventureiros mascarados teriam sido extintos. E talvez o mundo não 
se encontrasse na confusão que se encontra hoje. (MOORE, 
GIBBONS, 1986, #2, pp. 30-31). 

 
Mason deixa claro duas percepções muito interessantes acerca de suas 

memórias, de seu “espaço de experiência”. Primeiramente, ele exalta o passado 

ao compreender que os vigilantes da época, apesar de todos os defeitos e de 

não se encaixarem muito bem nos padrões da sociedade, tinham valores e 

contribuíram para um país que se visse livre da violência, da degradação. O 

“american dream”, sobre o qual foi falado no segundo capítulo, continuava vivo. 

Todavia, em segundo lugar, destaca-se que a experiência anterior de Mason 

sofreu interferências de novas experiências, de um passado mais recente, 

inserido num contexto pós-Vietnã e de intenso medo da Guerra Fria. Como já 

dito, são os vigilantes que influenciam a mudança da história na obra, que 

contribuem para o ponto de divergência. Mas a mudança não é encarada por 

Hollis Mason como uma coisa boa. A vitória dos Estados Unidos no Vietnã, o 

poder político que as ações dos vigilantes representavam, não melhoraram as 

coisas. Não trouxeram uma perspectiva positiva de futuro. Num trecho mais 

adiante, Mason explica sua sensação ao se aposentar do cargo de vigilante: 

 
Em maio daquele ano, 1962 (...) me aposentei. Para consertar carros. 
Provavelmente pelo resto da vida. Ao que me toca, parte da arte de ser 
um herói é saber quando você não precisa ser mais um deles, perceber 
que o jogo mudou, que os valores estão diferentes e que não há 
necessariamente um lugar para você neste novo e estranho panteão 
de seres extraordinários. O mundo continuou avançando, e eu estou 
satisfeito em assistir tudo de minha poltrona com uma cerveja na mão 
e o cheiro de óleo de motor em meus dedos. (MOORE, GIBBONS, 
1986, #3, p. 32). 

 
Ele entende, dessa maneira, que “não há mais lugar para ele” neste mundo que 

avança e que tem valores diferentes daqueles que o levou a se tornar um 

vigilante. 

O personagem de Rorschach também reflete muito acerca dos valores da 

sociedade, no passado e no futuro. Este personagem percebe uma ruptura de 

valores, mas não deixa de destacar a continuidade de degradação, pelo menos 
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no que tange ao pós-Segunda Guerra Mundial. É claro que, diferente dos outros 

dos vigilantes abordados anteriormente, Rorschach vem de uma geração 

posterior, que conviveu desde muito cedo com os medos e contradições da 

Guerra Fria. Sua experiência é demonstrada principalmente através de seu 

diário, no qual ele não só anota suas desconfianças acerca da morte de 

Comedian, como também deixa suas impressões sobre o mundo. Após o enterro 

deste personagem, ao qual Rorschach não compareceu, ele segue ao cemitério. 

No caminho, ele deixa algumas impressões sobre um passado que teria 

características mais genuínas que o presente. Na sequência, é comentado como 

o “american love”, tal qual aqueles que vinham em garrafas verdes de Coca-

Cola, não eram mais produzidos. O mercado (e o mundo) fora tomado por 

produtos e pessoas dos lugares mais variados, uma clara referência à 

globalização, que se tornava um processo cada vez mais intenso na década de 

1980 e não é visto por Rorschach através de um ângulo muito positivo. 

 

 

FIGURA 14 – GLOBALIZAÇÃO 
FONTE: WATCHMEN #2 P. 25DC Comics, 1986-1987 
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Em uma outra passagem, os autores utilizam mais uma vez a técnica de 

encerrar um volume com documentos produzidos pelos personagens. Na parte 

abaixo, Rorschach, ainda sob seu nome original de Walter Kovacs, escreve 

acerca do relacionamento de seus pais, enquanto ainda era pequeno e vivia no 

orfanato (após ter sido retirado do convívio abusivo de sua mãe). Ele engrandece 

o passado vivido por seu pai, apesar de não o ter conhecido, e os atos “nobres” 

do presidente Truman ao jogar a bomba de Hiroshima: 

 
Minha mãe me disse que mandou o meu pai embora porque ele vivia 
se metendo em discussões políticas com ela porque ele gostava do 
presidente Truman e ela não. Eu acho que talvez o meu pai tenha sido 
uma espécie de assessor do presidente Truman, porque ele gostava 
muito do presidente. Provavelmente ele estava fora do país em uma 
missão durante a guerra quando eu era pequeno. Acho que ele era o 
tipo de sujeito que lutaria pelo seu país e pelo que era direito. Talvez 
ele tenha sido morto enfrentando os nazistas e está com Deus agora e 
é por isso que nunca conseguiu me encontrar. 
Eu gosto do presidente Truman, como o meu pai desejaria que eu 
gostasse. Ele jogou uma bomba atômica no Japão e salvou milhares 
de vidas porque se ele não tivesse feito isso ia ter muito mais guerra 
do que teve e muitas pessoas iam morrer. Acho que foi uma boa coisa 
jogar a bomba atômica no Japão (MOORE, GIBBONS, 1986, #6, p. 
31). 

 
Ressalto nesta parte, mais uma vez, como Watchmen é uma obra que exige 

muito da habilidade de conclusão de seus leitores, que devem conectar todas as 

características da obra para a compreenderem como um todo. Esse fragmento 

encontra-se apenas na metade do livro, e explica o fato de que, logo na abertura 

da obra, Rorschach (em seu diário) faz observações atormentadoras sobre seu 

presente, destacando como seria melhor com o presidente Truman. 
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FIGURA 15 – PRESIDENTE TRUMAN 
FONTE: WATCHMEN #1 P. 1 DC Comics, 1986-1987 

 

Um outro elemento de Watchmen que diz respeito ao “espaço de 

experiência” é o produto (vendido por Adrien Veidt, nome do personagem de 

Ozymandias) denominado Nostalgia. Durante a obra, há várias passagens nas 

quais, no background da cena, é colocada alguma propaganda da obra, em 

formato de outdoor, revista, etc. Mais ao final do quadrinho, quando o 

personagem de Veidt é explorado de maneira mais profunda, há uma parte em 

que ele explica em quais pontos o marketing do produto deve focar, ressaltando 

a necessidade de uma marca a qual, em tempos tão difíceis e críticos, retome o 

otimismo dos velhos tempos. Para tanto, é utilizada a imagem de uma mulher, 

que sugere, ao mesmo tempo, erotismo e romantismo, pois, afinal, a nostalgia 

envolve um sentimento romântico para com o passado, uma vez que a própria 

palavra remete à sensação de saudade, idealização de momentos do passado, 

causando certa tristeza, sensação de perda e desejo de “retorno” ao passado. 
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FIGURA 16 – NOSTALGIA 
FONTE: WATCHMEN #10 P. 31 DC Comics, 1986-1987 

 

Durante a descrição do produto, Veidt comenta que: 

 
No enfoque da estratégia imaginária e romântica, os anúncios evocam 
um retrato edílico do passado. Parece-me que o sucesso da campanha 
está diretamente ligado ao estado de incerteza global, existente nos 
últimos 40 anos ou mais. Em uma era de estresse e ansiedade, quando 
o presente parece instável e o futuro improvável, a resposta natural é 
afastar-se da realidade, recorrendo tanto a fantasias do futuro como a 
visões modificadas de um passado semi-imaginário.  
Embora a estratégia de marketing seja certamente relevante e sem 
dúvida bem-sucedida em um contexto de intranquilidade social, sinto 
que devemos levar em conta o fato de que, de um jeito ou de outro, 
tais condições não podem perdurar indefinidamente. Em resumo, as 
atuais circunstâncias em que a civilização encontra-se devem levar ou 
não à guerra. Se chegarmos ao conflito, nossos melhores planos 
tornam-se irrelevantes (...). (MOORE, GIBBONS, 1986, #10, p. 31). 

 
Já no caso de Dr. Manhattan, temos o personagem com a relação 

temporal mais complexa ao longo da obra, pois ele não percebe o tempo a partir 

de estratos, que se relacionam, senão como algo único, o tempo como um todo. 

Isso ocorre devido à composição do personagem que, após o acidente nuclear, 

encara o tempo em todas as características físicas, históricas, filosóficas, 

psicológicas, como uma grande unidade. É na representação de Dr. Manhattan 

que os autores utilizam a técnica do flashback mais vezes. Numa das cenas mais 

longas de flashback da obra, em que o personagem está isolado em Marte, ele 

relembra diversas experiências em sua vida, principalmente no que diz respeito 
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ao seu relacionamento com uma antiga namorada, que o conheceu antes do 

acidente, Janey Slater. Na passagem abaixo, é possível observar o que foi 

colocado anteriormente e como a relação entre passado-presente-futuro para 

Dr. Manhattan se dá de maneira simultânea, como se todos os tempos 

estivessem se relacionando e acontecendo simultaneamente. 

 

 

FIGURA 17 – FLASHBACK DR. MANHATTAN I 
FONTE: WATCHMEN #4 P. 1 DC Comics, 1986-1987 

 

Ainda nessa sequência de flashback, é demonstrado como o pai do 

personagem influenciou em sua profissão como cientista. Com o evento das 



103 
 

bombas atômicas na Segunda Guerra Mundial, o pai de Jon percebe que há todo 

um futuro para seu filho. O passado está acabado e o tempo não é mais medido 

pelo relógio, senão pelas possibilidades da energia nuclear. Dr. Manhattan 

relembra então que o futuro que seu pai esperava, no passado, era de avanço e 

progresso. 

 

 

FIGURA 18 – FLASHBACK DR. MANHATTAN II 
FONTE: WATCHMEN #4 P. 3 DC Comics, 1986-1987 
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Contudo, por mais que Jon perceba o tempo como um todo, sua memória não 

deixa de ser influenciada por suas experiências no presente. Ainda que o tempo 

de Dr. Manhattan ocorra de maneira caótica, sem nenhum tipo de ordem, 

passado, presente e futuro se relacionam, se justapõem, pois ele consegue olhar 

para o passado e perceber suas mentiras, erros e consequências de seus atos. 

Ele consegue selecionar experiências suas, de seu pai, das pessoas que se 

relacionaram com ele, e compreender como elas formaram o contexto atual. 

Como, por exemplo, no fragmento abaixo, em que Janey percebe as mudanças 

pelas quais seu namorado está passando e Dr. Manhattan percebe, depois, que 

sua resposta à impressão dela não passava de uma mentira. 

 

 

FIGURA 19 – FLASHBACK DR. MANHATTAN III 
FONTE: WATCHMEN #4 P. 11 DC Comics, 1986-1987 

 

Apesar de apresentar um ceticismo maior do que os outros personagens 

da trama (afinal, ele não é mais humano), Dr. Manhattan também observa no 

passado sua glória. O presente, como podemos verificar abaixo, está 
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“escapando de suas mãos”; é no passado que está seu momento “heroico”, sua 

importância militar e estratégia para o país que serve. 

 

 

FIGURA 20 – FLASHBACK DR. MANHATTAN IV 
FONTE: WATCHMEN #4 P. 12-13 DC Comics, 1986-1987 
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Ainda é necessário considerar que esse personagem entende seu papel 

dentro da mudança da história. Ele compreende que sem ele “as coisas teriam 

sido diferentes”, pois ele é a arma, ele é o personagem “semi-deus” que, durante 

tanto tempo, garante a estabilidade norte-americana na Guerra Fria. Mas ainda 

assim, indo ao encontro do que foi falado anteriormente, seu presente se 

sobrepõe ao seu passado e, de repente, ele já não tem mais certeza se foi 

realmente por causa dele que tudo aconteceu, ou fora seu pai. O espaço de 

experiência de Dr. Manhattan é apresentado, de certa forma, com certo 

saudosismo, mas mais do que qualquer personagem na obra, é nele que vemos 

a ação dos diversos estratos do tempo. A memória que toma forma, a partir de 

diversas experiências, é incerta: nem nela se pode confiar, pois, afinal, “quem 

faz o mundo?”. 

 

 

FIGURA 21 – QUEM FAZ O MUNDO? 
FONTE: WATCHMEN #4 P. 27 DC Comics, 1986-1987 
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3.6 “HORIZONTE DE EXPECTATIVA” EM WATCHMEN 

 

Partindo agora para a análise do “horizonte de expectativa” apresentado 

na obra, voltamos ao personagem de Rorschach. Sua percepção do presente, 

como já reforçado anteriormente, é demonstrada através de uma visão 

majoritariamente pessimista, com uma perspectiva de futuro niilista. No começo 

do quadrinho, Rorschach não apenas faz várias observações sobre todas as 

coisas sujas e incorretas da cidade atual, como também apresenta esse presente 

como profundamente cético em relação a qualquer perspectiva de futuro. Nos 

dois trechos abaixo temos, primeiramente, uma observação que ele faz em seu 

diário, ao observar a cidade. Ele a descreve como “detentora de fornicação e 

más consciências”. No segundo trecho, trata-se de mais um flashback, tido pelo 

personagem ao visitar a lápide de Comedian. Ele relembra uma piada, do 

palhaço Pagliacci, que é contada numa sequência de quadros que trazem 

diferentes momentos da vida de Comedian. Tais momentos são encenados pela 

memória de Rorschach, que ou os presenciou pessoalmente, ou os reconstituiu 

através das lembranças de pessoas as quais ele interrogou, a fim de entender 

as circunstâncias da morte de Comedian. 
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FIGURA 22 – CIDADE DE RORSCHACH 
FONTE: WATCHMEN #1 P. 14 DC Comics, 1986-1987 
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FIGURA 23 – PALHAÇO PAGLIACCI 
FONTE: WATCHMEN #2 P. 27 DC Comics, 1986-1987 

 

A piada traz uma pessoa desesperada com um mundo ameaçador e sem 

sentido, procurando ajuda com um médico. Este, por sua vez, indica como cura 

assistir a um espetáculo de circo na cidade, que ocorreria naquela noite, e que 
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haveria de um palhaço Pagliacci, que poderia distraí-lo. O homem revela, então, 

que ele era o palhaço. 

A piada serve de fundo para interpretações muito significativas não 

apenas para a análise da percepção do “horizonte de expectativa” para 

Rorschach, mas também para a compreensão do presente que é retratado na 

obra. No quadrinho, é dito por Rorschach que Comedian entendia a situação do 

mundo, mas procurava a tratar enquanto piada. A partir da década de 1980, as 

novas tecnologias se misturaram às tendências conservadoras na política e na 

sociedade, influenciando fortemente a produção cultural do fim do século XX. De 

acordo com Purdy, o computador pessoal, a internet e o e-mail, o VHS, o DVD e 

a televisão paga, usados regularmente pela maioria dos americanos, 

revolucionaram em muitos aspectos a vida cotidiana, mas não transformaram as 

estruturas da sociedade. A promessa democrática das novas mídias foi 

eclipsada por objetivos mais amplos: a busca de mercados e audiências 

lucrativas resultou na padronização e banalização da cultura, que foi altamente 

suscetível aos ventos políticos da época. Temendo a retirada de seus 

patrocinadores e refletindo os valores dominantes dos governos conservadores, 

os gigantes da mídia americana limitaram a diversidade do discurso político, 

desviando atenção do seu próprio poder e criando o que intelectuais chamam de 

“manufatura do consentimento”. De fato, a mídia fez um papel central no avanço 

da ideologia neoliberal, argumentando que o mercado livre é a melhor maneira 

de resolver problemas sociais e políticos. A liberdade de expressão foi garantida 

nos EUA, mas os principais meios de comunicação tornaram-se fortemente 

ligados ao governo e às elites políticas da época (PURDY, 2010, p. 271). 

Dessa maneira, esse trecho de Rorschach faz alusão ao desespero de 

uma sociedade cada vez mais desenvolvida em termos de comunicação, com 

cada vez mais acesso a meios de diversão (e distração), mas que ainda assim 

não consegue se livrar da sensação de solidão, de medo de um futuro que não 

sabe como irá se desenhar. Mais à frente, Roschach elabora como ele entende 

que Comedian entendia todo esse contexto. No diálogo que ele mantém com o 

psicólogo responsável por seu acompanhamento, após ele ser preso, Roscharch 

comenta como Edward Blake, o Comedian, foi o único que mesmo entendendo 

o mundo em toda sua crueldade, no horror dos atos dos homens, nunca se 



111 
 

rendeu e desistiu. Blake falava sobre o que todos preferiam esconder debaixo 

do falso véu de normalidade e diversão. 

  

 

FIGURA 24 – COMEDIAN ENTENDIA A PIADA 
FONTE: WATCHMEN 62 P. 15 DC Comics, 1986-1987 

 

Depois, Rorschach fala um pouco mais sobre seu entendimento do mundo 

presente. A existência, para ele, é aleatória, e são os homens que escolhem 

seus atos. São esses atos que destroem todas as possibilidades de ilusões 

(quanto ao futuro). A isso, deve-se somar que ao longo da obra, por diversas 

vezes, o personagem de Rorscharch aparece sem o disfarce, andando pelas 

ruas de Nova York, com uma aplaca avisando sobre o “fim do mundo”, que 

estaria próximo. 
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FIGURA 25 – NÃO EXISTE MAIS NADA 
FONTE: WATCHMEN #6 P. 26 DC Comics, 1986-1987 

 

 

FIGURA 26 – O FIM ESTÁ PRÓXIMO 
FONTE: WATCHMEN #3 P. 2 DC Comics, 1986-1987 
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Dan Dreiberg, o Nite Owl, também deixa suas impressões sobre a 

perspectiva do futuro ao longo da HQ. Ele não difere muito de Rorschach ao 

acreditar que o fim também está se aproximando, ligado, principalmente, ao caos 

gerado por bombas nucleares. Em um sonho, Dreiberg visualiza ele e Laurie, 

como Silk Spectre, se beijando e se desfazendo, pouco a pouco, de suas 

fantasias. No final, não resta mais nada. Apenas o fim e a dissolução nuclear. 

 

FIGURA 27 – PESADELO DE NITE OWL 
FONTE: WATCHMEN #8 P. 16 DC Comics, 1986-1987 
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A seguir, ao ser acordado de seu sonho por Laurie, ele explica a ela como a 

guerra, junto ao mistério que cerca a morte de Comedian e o perigo que ela 

representa para os vigilantes, o deixa emocionalmente exausto, preocupado, 

confuso. É só no momento em que ele e Laurie vestem suas respectivas 

fantasias e saem pela noite que se sentem aliviados, confiantes. Elas são a 

memória de um passado e esperança de que “todos assassinos, todas as 

guerras do mundo são apenas casos – apenas problemas a serem resolvidos”. 

 

 

FIGURA 28 – FANTASIAS 
FONTE: WATCHMEN #8 P. 28 DC Comics, 1986-1987 

 

No que tange ao Dr. Manhattan, sua expectativa de futuro pode ser 

constatada no fragmento onde ele e Laurie discutem em Marte sobre o futuro do 

mundo. A partir do suplício de Laurie para que ele voltasse à Terra e “salvasse 
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a humanidade”, que era vista como prestes a entrar no apocalipse, Jon destaca 

como Marte, seu “mundo vermelho”, significa mais para ele do que a Terra, com 

a qual ele só mantinha contato enquanto ainda se relacionava com Laurie. 

Ademais, ele adiciona que não entende o objetivo de toda a luta pela 

humanidade, que não leva a nada, a não ser pessoas desiludidas e vazias. 

 

 

 

FIGURA 29 – O MUNDO É INÚTIL I 
FONTE: WATCHMEN #9 P. 8,9,12 DC Comics, 1986-1987 

 

Adiante, Laurie se demonstra indignada com a atitude de Jon. Ela segue 

perguntando sobre o valor da vida, para depois, quando descobre que é filha de 
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Comedian, homem a quem odiava e que assediou sua mãe, colocar em xeque 

tudo o que acabou de dizer, se questionando se tudo aquilo era sem valor. Então, 

segue um dos momentos mais marcantes do trecho, quando Laurie quebra uma 

amostra do perfume da marca Nostalgia. Nesse instante da obra, os 

personagens não voltam mais os olhos ao passado, mas ao futuro. A nostalgia 

é quebrada e o passado não existe mais. Dr. Manhattan, diante do desespero de 

Laurie, muda de ideia e passa a entender que a vida tem, sim, valor. O futuro se 

abre aos personagens. Um futuro que não é mais mera rememoração do 

passado, mas um futuro que, não obstante, é incerto. 

 

 

FIGURA 30 – O MUNDO É INÚTIL II 
FONTE: WATCHMEN #9 P. 23 DC Comics, 1986-1987 
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FIGURA 31 – NOSTALGIA EM CACOS 
FONTE: WATCHMEN #9 P. 24 DC Comics, 1986-1987 

 

 

FIGURA 32 – DR. MANHATTAN MUDA DE IDEIA 
FONTE: WATCHMEN #9 P. 26 DC Comics, 1986-1987 
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 Em outro trecho, ao final do quadrinho, quando Ozymandias acredita ter 

conseguido, ao fim, ter feito a coisa certa ao criar todo o plano da invasão 

alienígena para acabar com a Guerra, Dr. Manhattan diz que “nada nunca 

acaba”. O futuro se distancia da experiência do passado, com o qual se pode ter 

contato, o qual se pode evocar. Ele é impreciso e inseguro. 

 

 

FIGURA 33 – NADA CHEGA AO FIM 
FONTE: WATCHMEN #12 P. 27 DC Comics, 1986-1987 

 

Finalmente, o “horizonte de expectativa” apresentado pela obra não é 

trazido apenas por meio de seus personagens principais. Por diversos 

momentos, os autores colocam “pessoas comuns”, que deixam sua impressão 

sobre o presente e sobre o futuro. Temos, por exemplo, o caso do vendedor de 

jornais, que observa junto as notícias impressas, o desenrolar da guerra e a 

aproximação do ataque nuclear. Ou então, o agente do governo que, ao mandar 
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Laurie embora de sua casa, logo após o desaparecimento de Dr. Manhattan, 

percebe que sem sua arma nuclear, “todos estão em grandes apuros”. E ainda, 

os diversos “detalhes” ao longo do quadrinho, que montam um background em 

que a ameaça nuclear, a Terceira Guerra Nuclear e o fim do mundo, são o 

“horizonte de perspectiva” da sociedade. 

 

 

FIGURA 34 – BACKGROUND IV 
FONTE: WATCHMEN #3 P. 2, 23 DC Comics, 1986-1987 
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FIGURA 35 – BACKGROUND V 
FONTE: WATCHMEN #3 P. 2, 23 DC Comics, 1986-1987 

 

 

FIGURA 36 – BACKGROUND VI 
FONTE: WATCHMEN 8 P. 12 DC Comics, 1986-1987 

 

Com essa análise de Watchmen, foi possível verificar que o “espaço de 

experiência” e o “horizonte de expectativa” que o quadrinho retrata estão, de fato, 

em constante tensão. A memória de cada personagem é posta à prova, 
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modificada de acordo com o presente que estes personagens vivem. O futuro 

também está inserido na narrativa. Mas como o “espaço de experiência” destes 

personagens é ligado a uma espera do fim apocalíptico com uma guerra nuclear, 

isso faz com que a perspectiva de espera seja sempre relacionada ao temor de 

suas consequências. O futuro, então, só pode ser projetado como repetição 

invariável do passado. Apesar de parecer que passado e futuro foram 

reaproximados, um olhar mais aguçado entenderá que, na realidade, eles se 

afastam cada vez mais. O passado evocado de maneira nostálgica pelos 

personagens, seja por flashbacks, trechos de diários, bibliografias, etc., é aquele 

vivido pela geração anterior, que, ainda que tivesse presenciado os horrores de 

duas Guerras Mundiais, ainda tinha valores o suficiente para lutar por um “mundo 

melhor”. Já esta geração que nasceu, ou pelo menos viveu sua infância e 

juventude, em um contexto de Guerra Fria, percebe que o futuro não pode repetir 

o passado de seus pais, mas sua própria experiência: a de medo, de tensão, 

paranoia, desespero. De esperar, a todo momento, a catástrofe. 

Dentro desse aspecto, Peixoto compreende que não é a construção de 

um retrato do futuro que interessa à contemporaneidade da década de 1980, 

mas apresentar a visão de um paradoxo de uma época sem futuro, fazendo 

ficção científica. O autor coloca que os anos 1980 parecem ser radicalmente 

diferentes de seu passado, da década de 1950, por exemplo. Já não existem 

grandes esperanças, nem grandes temores. A cultura pós-apocalíptica que se 

apresenta vive unicamente para o presente, e a reapropriação do passado pode 

ser entendida como ímpeto nostálgico, por uma dimensão de experiência que 

parece cada vez mais afastada (PEIXOTO, 1988, p. 84). Peixoto ainda entende 

como a desumanização faz parte do cotidiano dessa sociedade, que manifesta 

o temor à subjetividade cindida e à uma consequente desorientação: “nos anos 

80, a ausência de crenças tão grande que caracteriza a cultura pós-industrial é 

tão dramática que impede qualquer projeção futura (...) só nos restam os gestos 

de simulação para entender esse vazio” (PEIXOTO, 1988, p. 88).  

Portanto, por mais que Watchmen se caracterize como uma História 

Alternativa, e mude, assim, o rumo da linha temporal que aconteceu de fato, a 

obra não está preocupada em demonstrar que, caso os Estados Unidos 

houvessem vencido a Guerra do Vietnã, o presente seria melhor. Ao contrário, o 

quadrinho deixa perceber que este seria igual, ou tão ruim quanto. Como o 
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contexto em que a obra se insere não abre brechas para se imaginar um futuro 

melhor, resta a incerteza, a interrogação. Se para os autores, mesmo que a 

história mudasse, nada seria melhor, cabe ao leitor, então, a decisão sobre o 

que fazer com o futuro. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao final dessa jornada, o que é possível concluir então acerca das 

contribuições que o uso da História Alternativa oferece para a pensarmos a 

respeito da epistemologia da história? A princípio, creio ser necessário destacar 

que proponho que a História Alternativa seja utilizada enquanto fonte histórica. 

Por se tratar de um tema muito pouco explorado dentro da história, é importante 

romper barreiras e possíveis preconceitos que surjam e relacionem esse tema 

com a “especulação” dentro da disciplina. O que as uchronias permitem ao 

historiador não é a suposição de eventos na história; não é imaginar como 

realmente poderia ter ocorrido o “e se” de nossos passados, senão a 

compreensão da capacidade que elas são capazes de exprimir e iluminar a 

percepção histórica de determinadas gerações. 

Não obstante, a História Alternativa consegue estimular a capacidade de 

perceber que a história não é um campo isolado, restrito à academia, senão algo 

que, mesmo inconscientemente, é encarado e repensado constantemente por 

todas as pessoas. Todos nós temos memórias e é muito difícil que não tenhamos 

repensado essas experiências e imaginado possibilidades diferentes. A História 

Alternativa reforça que a história é feita por essas possibilidades; é composta por 

sujeitos que as constroem em seu dia-a-dia, que desejam e têm sentimentos, 

que olham para trás a partir de seu “espaço de experiência” e que tentam 

sedimentar um futuro com base em seu “horizonte de expectativa”. Ora, muitas 

de nossas percepções acerca do mundo que nos cerca são compostas por 

relações temporais, que nos levam às mais diversas representações. A História 

Alternativa é mais uma dessas representações e deve ser encarada enquanto 

tal. 

Por conseguinte, antes de perceber as uchronias com receio e como uma 

ameaça à escrita da história, talvez seja hora de entendê-las justamente de 

maneira contrária: como fontes que reforçam as construções de fenômenos 

historicamente construídos e incentivam um público mais amplo a pensar 

historicamente sobre seu passado, presente e futuro. 
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