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RESUMO 

 

 O presente trabalho traz uma análise sobre a obra The Book of Genesis Illustrated by 

Robert Crumb, de 2009, na qual Crumb desenha sua interpretação dos textos do primeiro livro 

da Bíblia hebraica. Foram estudados, em especial, as narrativas e ilustrações de Gênesis 2-3 e 

Gênesis 19, que tratam, respectivamente, das histórias de Adão e Eva e da destruição de 

Sodoma. Metodologias de análise de imagens, quadrinhos e textos bíblicos foram empregadas 

neste trabalho como forma de compreender e expor a fonte como produto cultural e 

interpretativo, ou seja, uma das diferentes formas de reler e reutilizar a Bíblia, coerente com 

seu tempo histórico. Por isso, procurou-se trazer um pouco da história dos Estados Unidos da 

América, da contracultura e das próprias histórias em quadrinhos, explicitando o contexto de 

produção descrito no trabalho. Na conclusão, foram abordados os marcos histórico-culturais 

enxergados na fonte ao longo de seu estudo e, também, foram lançadas propostas de discussão 

e aproximação acerca dos capítulos do Gênesis mais cuidadosamente analisados. 

 

Palavras-chave: Gênesis; Bíblia; religião; Robert Crumb; histórias em quadrinhos; 

contracultura; Estados Unidos 
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ABSTRACT 

 

The present work brings an analysis about The Book of Genesis Illustrated by Robert 

Crumb, from 2009, in which Crumb illustrates his interpretation of the first book of the 

Hebrew Bible. The narratives and illustrations from Genesis 2-3 and Genesis 19 were 

specially studied, which tell, respectively, the stories of Adam and Eve and of the destruction 

of Sodom. Image, comic books and biblical text analysis methods were used in this work in 

order to comprehend and expose the font as an interpretative cultural product, that means, one 

of the different forms of re-read and reuse the Bible, coherent with its historical time. Because 

of it, some of USA, counterculture and comic book histories were brought to use. At the 

conclusion of the work, the historical-cultural marks seen in the font during the study were 

exposed. Also, some ideas for discussion about the chapters of the Genesis book more 

extensively analyzed were given. 

 

Keywords: Genesis; Bible; religion; Robert Crumb; comic books; counterculture; United 

States. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Religião, cultura, contracultura, sagrado, profano, contemporaneidade, História, 

América do Norte, histórias em quadrinhos e o início dos tempos – o objetivo do presente 

trabalho foi, desde seu início, reunir todos esses temas em forma de monografia.  

Sobre a união entre as histórias em quadrinhos (HQs) e a contracultura, em verdade, 

eu – Beatriz Martins de Castro – já havia realizado, sob a orientação da professora Karina 

Kosicki Bellotti, um projeto de iniciação científica em parceria com o PIBIC/CNPQ, entre os 

anos de 2014 e 2015, no qual estudamos uma série chamada American Splendor (1976-2008), 

escrita por Harvey Pekar e ilustrada, dentre muitos outros artistas, por Robert Crumb. Ao 

longo dessa primeira pesquisa, a importância de Crumb para os quadrinhos norte-americanos 

se fez cada vez mais evidente, especialmente em relação ao meio underground destes, e o 

interesse por desenvolver alguma pesquisa posterior sobre seu trabalho começou a florescer.  

Muito frutífera foi, pois, a descoberta de The Book of Genesis Illustrated by Robert 

Crumb (2009) pela autora desta monografia, que foi a chave para dar continuidade ao estudo 

das HQs de contracultura com o bônus de adentrar a área da religião, tão familiar e explorada 

pela professora Bellotti em suas aulas, pesquisas e livros. 

O The Book of Genesis não gratuitamente carrega o adendo: “illustrated by Robert 

Crumb”. Por mais que também escreva histórias em quadrinhos, Crumb se dedicou apenas a 

desenhar a história do primeiro livro da Bíblia hebraica, interferindo o mínimo possível em 

seu texto. Como ele mesmo afirma, na introdução dessa HQ: 

 

I, Robert Crumb, the illustrator of this book, have, to the best of my 

ability, faithfully reproduced every word of the original text, which I 

derived from several sources, including the King James Version, but 

mostly from Robert Alter‟s recent translation, The five books of Moses 

(2004). In a few places I ventured to do a little interpretation of my 

own, if I thought the words could be more clearer, but I refrained from 

indulging too often in such “creativity”, and sometimes let it stand in 

its convoluted vagueness rather than monkey around with such a 

venerable text. Every other comic book version of the Bible that I‟ve 

seen contains passages of completely made-up narrative and dialogue, 

in attempt to streamune and “modernize” the old scriptures, and still, 

these various comic book bibles all claim to adhere to the belief that 

the Bible is “the word of God”, or “inspired by God”, whereas I, 

ironically, do not believe the Bible is “the word of God”. I believe it is 

the words of men. It is, nonetheless, a powerful text with layers of 

meaning that reach deep into our collective consciousness, our 

historical consciousness, if you will. It seems indeed to be an inspired 

work, but I believe that its power derives from its having been a 
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collective endeavor that evolved and condensed over many 

generations before reaching its final, fixed form as we know it (…)  

 If my visual, literal interpretation of the Book of Genesis 

offends or outrages some readers, which seems inevitable considering 

that the text is revered by many people, all I can say in my defense is 

that I approached this as a straight illustration job, with no intention to 

ridicule or make visual jokes. That said, I know that you can‟t please 

everybody (CRUMB, 2009, destaques meus). 

  

O trecho transcrito acima revela algumas características importantes sobre a obra que 

foi utilizada como fonte primária no presente trabalho: em primeiro lugar, como 

anteriormente afirmado, que Crumb se dedica a reproduzir com o máximo de fidelidade 

possível o texto bíblico, fazendo alterações em poucos trechos deste; além disso, deixa clara 

sua visão em relação à Bíblia, a qual seria, para ele, um livro escrito por homens e não por 

Deus, mas que nem por isso deixa de ter grande importância coletiva e mesmo histórica para 

as sociedades da qual ela faz parte, direta ou indiretamente. Por último, Crumb afirma que sua 

intenção é “apenas ilustrar”, não satirizar ou ridicularizar o livro. Todavia, o que seria “apenas 

ilustrar”? 

O que se busca nessa monografia é entender, de fato, como o texto bíblico foi 

construído, apropriado e re-apropriado ao longo do tempo e como as imagens, voltadas ou não 

à religião, existem como forma de testemunho e material histórico – não neutro - que torna 

possível compreender a época e mentalidades prováveis daqueles que as produziram, de 

acordo com sua intenção, divulgação, técnica, entre outros fatores.  

Para compreender as interpretações conferidas à Bíblia, o principal apoio foi dado ao 

trabalho por John Riches (2016), enquanto a metodologia das imagens ficou a cargo de Peter 

Burke (2004). No caso específico da união entre texto e imagem realizada pelas histórias em 

quadrinhos, contou-se com as explicações de Will Eisner (1989) e Scott McCloud (1995), em 

suas obras que tratam sobre como fazer e como ler HQs. O primeiro capítulo desta 

monografia traz, justamente, as discussões bibliográficas e metodológicas levantadas por 

esses e outros autores, e aborda também um pouco da história contemporânea dos Estados 

Unidos e como a contracultura se desenvolveu dentro desta, permitindo que figuras como 

Robert Crumb emergissem e se tornassem visíveis para a América e outras partes do mundo. 

O livro do Gênesis – e também as ilustrações de Crumb – é dividido em 50 capítulos, 

mas por questões temporais e pragmáticas, aqui foram escolhidos apenas dois deles para 

análise. A princípio, poucos foram os critérios da autora deste trabalho para selecionar apenas 

dois entre cinqüenta, como agulhas em um palheiro de páginas.  
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Em primeiro lugar, tendo em vista que Robert Crumb foi não poucas vezes criticado, 

dentro e fora do meio dos quadrinhos, por sua misoginia (MAZUR; DANNER, 2014), surgiu 

a intenção de tecer um capítulo que desse destaque a suas personagens femininas e como elas 

foram trabalhadas na obra analisada. Por isso, o segundo capítulo trata das ilustrações 

referentes a Gênesis 2 e 3, ou à história de Adão e Eva. Neste, foi de muita ajuda a leitura da 

obra de Carol Meyers (1988) sobre Eva e os usos de sua imagem. 

No terceiro capítulo é abordada a história da destruição de Sodoma, narrada em 

Gênesis 19, a qual foi selecionada por apresentar, talvez, as ilustrações mais impactantes do 

The Book of Genesis. Estas são comparadas com diversas teorias acerca dessa história e da 

polêmica envolvendo os dizeres da Bíblia e a homossexualidade. 

Como será mostrado na conclusão, todavia, esses capítulos têm mais em comum do 

que pareceram ter quando foram escolhidos. Na conclusão serão abordadas, também, as 

relações entre The Book of Genesis e seu momento histórico, e a intenção é deixar claro o que 

esta monografia ensinou à sua autora, do início ao fim de sua confecção. 
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1. CONTEXTOS, CONCEITOS E METODOLOGIA 

 

1.1. BÍBLIA, RELIGIÃO E SEUS USOS 

 

Quando se pensa em Bíblia, provavelmente a primeira imagem que se obtém 

mentalmente não é a de um livro ilustrado e, talvez ainda menos, a de uma história em 

quadrinhos. Contudo, não deve ser esperado, também, que a imaginação traga um significado 

único e imutável para as mais diferentes pessoas ou grupos de pessoas, ainda mais se 

colocadas em seus distintos contextos históricos.  

Um dos estudiosos que se dedicou a compreender criticamente a Bíblia ao decorrer de 

sua história, desde a escrita até os últimos séculos, destacando seu caráter de multiplicidade, 

foi John Riches
1
. Em Bíblia: uma breve introdução, ele demonstra que, por mais que a Bíblia 

tenha o poder de unir parcelas significativas de diversas sociedades em torno de crenças em 

comum, o Livro está longe de ser uniforme em termos de significado atribuído e utilização. 

Nem seu nome escapa da pluralidade; se, em sua etimologia, ela é o plural grego para o termo 

biblion (livro), o singular “a Bíblia” aparece em múltiplas formas na atualidade: a Bíblia 

cristã, a Bíblia hebraica, a Bíblia judaica (RICHES, 2016, p. 36). Algo que é interessante 

constar é que muitos anos foram necessários para que ela fosse completa – o Antigo 

Testamento data dos séculos XI-X a.C. até II a.C., enquanto o Novo Testamento foi escrito 

entre o ano 50 d.C. e meados do século II d.C. Isso quer dizer que houve uma variação imensa 

em condições políticas, culturais, econômicas e mesmo de alfabetização na vida daqueles que 

a escreveram (ibidem, p. 15). Ademais, os textos, antes de serem escritos, eram em sua 

maioria transmitidos oralmente; mesmo após sua redação, grande parte das pessoas tomava 

conhecimento do que estava dito nestes pela fala de outros, e não por sua leitura direta. Ou 

seja: o profeta, por exemplo, ditava o que precisava a seus discípulos e à memória destes 

ficava confiado o conteúdo a ser escrito – o que ocorreria talvez apenas séculos depois, e por 

outras pessoas que não os ouvintes iniciais (ibidem, p. 18). Logo, a transformação dos textos 

bíblicos em escrita refletiu muito do momento e de por quem foram escritos e nem sempre se 

deu de maneira inequívoca ou livre de ambiguidades; o que vemos na Bíblia são, em verdade, 

“compilações que refletem tradições comunais que podem remontar a muitos séculos do 

passado” (ibidem, p. 29), sendoque “os escritores e compiladores da Bíblia usaram uma 

variedade de formas literárias para criar suas obras” (ibidem, p. 31). 

                                                           
1
 Trata-se, nesse caso, de uma espécie de autocrítica. John Riches é inglês e cristão anglicano, ou seja, leitor da 

Bíblia não apenas como pesquisador, mas também como alguém que a enxerga pessoalmente em sua sacralidade.  
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 Além da redação, a Bíblia, para se tornar sagrada em diversas culturas, passou pelo 

processo de canonização. Todavia, isso não ocorreu de maneira simples, nem livre de 

conflitos. O processo de canonização envolveu incluir e excluir textos, dotando alguns de 

autoridade e minimizando a validade de outros. Essa autoridade atribuída, por sua vez, é 

importante pois dá aos escritos caráter normativo e/ou formativo. O primeiro diz respeito ao 

poder de conter ou criar normas reguladoras para a vida das comunidades que os aceitam, 

penetrando o campo legal destas; o segundo traduz a função do cânone como raiz para que 

certos grupos compartilhem determinadas visões de mundo e de como comportar-se nele, 

permitindo também que debatam suas convicções empaticamente (ibidem, pp. 54-55).  

 A complexidade da Bíblia transborda sua formação e canonização, penetrando o 

mundo da interpretação dada a ela por seus diferentes leitores. Ainda de acordo com Riches, 

os fiéis a lêem de acordo com sua experiência pessoal, recorrendo a ela como forma de 

entender os sentidos dessa experiência – o que evidencia que diferentes fiéis lerão a Bíblia de 

diferentes maneiras (ibidem, p. 59). Essas leituras nem sempre são feitas passivamente, diga-

se, sem criticar aquilo que se lê. Elas podem ser realizadas tanto por fiéis que pretendem 

executar algum tipo de discernimento enquanto por pesquisadores ou críticos (no mesmo 

sentido em que se entende o crítico literário) e por pessoas externas à fé expressa pela Bíblia, 

de maneira calma ou sob forma de ataque. Como exemplo de ataque interno, Riches cita 

Lutero e a Reforma da Igreja (ibidem, p. 76); por sua vez, o Iluminismo e o surgimento da 

crítica histórica aparecem como figuras da crítica externa (ibidem, p. 80).  

É justamente às possibilidades oferecidas pelas diferentes críticas feitas à Bíblia e o 

que essas críticas podem gerar de especial que o presente trabalho pretende dar destaque. 

Além de instigar novas interpretações, usos e reformulações de visões de mundo, o olhar 

crítico em relação à Bíblia pode ser fonte de imaginação e florescimento da cultura. 

Claramente, a releitura de Crumb em The Book of Genesis, do século XXI, e aquela feita por 

Lutero no século XVI, apresentam infinitas diferenças em termos de intenção, práticas 

resultantes e conteúdo expresso
2
. Não obstante, ambas expressam a criatividade que a Bíblia, 

ao ser re-interpretada e re-apropriada pode inspirar. Ou seja: 

 

O impulso principal dessas críticas veio daqueles que desejavam 

afirmar que suas experiências não cabiam mais no relato bíblico da 

igreja. (...) De diferentes maneiras, tanto Lutero quanto os 

empenhados na busca do Jesus histórico estavam tentando apropriar-

se da Bíblia. (...) é possível que essa consciência de que os próprios 

                                                           
2
 Robert Crumb, por mais que tenha abandonado a religião ao longo de sua vida, foi criado por seus pais como 

católico, bem como seus outros irmãos e irmãs – os quais, em sua maioria, também se dedicaram desde cedo à 

confecção independente de histórias em quadrinhos (HOLM, 2005, p. 32). 
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textos bíblicos resultam de um diálogo criativo entre antigas tradições 

e diferentes comunidades ao longo do tempo apresente resultados 

positivos. Pode ser um estímulo para outras tentativas de ler a Bíblia 

de forma criativa e imaginativa em contextos contemporâneos 

(RICHES, op. cit., p. 87) 

 

 A compreensão de que a Bíblia pode inspirar, de diversas maneiras, os mais variados 

indivíduos ou grupos que a lêem nos fornece uma pista do motivo pelo qual ela, em seu 

potencial narrativo e metafórico, muito foi usada - direta ou indiretamente, consciente ou 

inconscientemente - em obras literárias, na música e também na arte, conformando o que 

Riches entende como “fecundidade” do texto bíblico, bem como seu “potencial subversivo” 

(ibidem, p. 120). Assim, vemos que: 

 

[A Bíblia] não gerou uma maneira homogênea de leitura e 

interpretação. E a explicação disso é simples: os textos não têm 

controle sobre a forma como são lidos. (...)  

No entanto, não é o caso de atribuir essa diversidade apenas à 

diversidade de leitores. A própria riqueza de material na Bíblia, a 

complexidade de processos pelos quais vieram a se escrever seus 

livros, a abundância de metáforas, poemas, narrativas e discursos, não 

nos leva a esperar que essa coleção de livros receba apenas uma 

leitura incontroversa. Em todos os tempos e lugares, seus inúmeros 

leitores têm a mais ampla escolha, as mais variadas oportunidades de 

ressaltar diferentes aspectos (ibidem, p. 136-137).  

  

Paralelamente às diferentes utilizações conferidas à Bíblia, é observável que a relação 

do norte-americano com a religião em si, especialmente tratando-se da cristã, tem mudado. 

Stewart Hoover aponta que religião e mídia parecem se conectar progressivamente conforme 

avança o século XXI. Por mais que até então se pensasse a relação entre estas de maneira 

institucional, o que se vê na contemporaneidade é uma série de mudanças no modo em como 

as religiões são praticadas e representadas, com os indivíduos cada vez mais assumindo a 

responsabilidade pelos caminhos que buscarão para suas próprias religiosidades (HOOVER, 

2006). 

Estudos publicados ainda no início do século XXI revelam que a quantidade de norte-

americanos que se declararam “sem religião” dobrou em comparação aos dez anos 

antecedentes – o que não significa que tais pessoas não acreditem em Deus; na verdade, 

observa-se que grande parcela da população se considera voltada à espiritualidade, mas não a 

uma religião fixa. Isso acarreta mudanças tanto estruturais quanto na prática da religiosidade, 

até porque o papel e a responsabilidade individual (self) tendem a se tornar centrais na busca 

dessa espiritualidade (ibidem, pp. 51-52).   
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Se, por um lado, são notadas evoluções no protestantismo dos Estados Unidos a partir 

da segunda metade do século XX, que dividiram os religiosos naqueles que se identificam ou 

não com o evangelicismo (Evangelicism), por outro, grupos divididos por Hoover como 

“metapshysical believers and seekers” e “secularists” tornam centrais para suas identidades 

questionar os problemas da própria noção de tradição religiosa (ibidem, p. 176). O primeiro 

grupo pode ser caracterizado, mais especificamente, por estabelecer profundas críticas a e 

separar-se de instituições religiosas tradicionais e suas formas de cultura, representando 

aqueles mais ativos na conexão entre mídia e religião que se estabelece em seu tempo. O 

segundo, por sua vez, é relativamente desinteressado por religião e tende a não ser atraído por 

conteúdo religioso ou espiritual em meios midiáticos (ibidem, pp. 177-196). 

Para fins de esclarecimento, é importante pontuar que, ao longo da obra supracitada de 

Hoover, mídia aparece abarcando especialmente os campos do publishing (no sentido de 

publicações escritas como jornal/imprensa) e da televisão – ou a chamada mass media. De 

maneira complementar a essas noções, no presente trabalho, manter-se-á o foco das 

discussões sobre religião e seus usos culturais no sentido de investigar especialmente a 

produção e veiculação de imagens - e possíveis textos combinados a essas imagens – ao longo 

da história, em suas variáveis artísticas, contextuais e produtivas.  

 

1.2. PENSANDO A IMAGEM NA HISTÓRIA 

 

Qual é o papel das imagens na história? Como estudá-las nesse campo do 

conhecimento? Se, inegavelmente, muito os historiadores devem aos documentos, cartas e 

demais materiais escritos que fornecem pistas para compreender as possibilidades de um dado 

passado, não é só na linha reta e palavra grafada que residem as pegadas que um dia alguém 

deixou, provavelmente sem saber que poderiam ser estudadas por outrem num momento 

futuro. Em Testemunha ocular: história e imagem, Peter Burke discorre sobre variadas 

formas a partir das quais a história e as imagens – ou o que é visual/visível – podem dar as 

mãos.   

De acordo com Burke, o que se entende por imagem pode, por exemplo, ir desde 

pinturas rupestres, que possibilitaram compreender práticas como a caça em sociedades 

anteriores, até pinturas em catacumbas romanas, produção de tapeçarias na Inglaterra, pintura 

de quadros Renascentistas ou, a partir especialmente do século XIX, a fotografia (BURKE, 

2004, p. 13). Valendo-se do termo indícios - ao invés do fontes, clássico na historiografia – 

Burke argumenta que as imagens, enquanto tal, devem servir de evidências tanto num sentido 

mais estrito do termo quanto no de “permitirem a nós, posteridade, compartilhar as 
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experiências não-verbais ou o conhecimento de culturas passadas”, pois registram uma 

espécie ocular de testemunho (ibidem, p. 17). Contudo, a utilização de imagens nesse 

contexto não pode ser feita de modo que ignore seus problemas e fragilidades; ainda na visão 

de Burke, a qualidade de evidência da imagem não depende da qualidade estética da mesma, o 

que traz àquele que decida pesquisá-las uma grande variedade não apenas em relação a estas 

em si, mas também em relação a seus produtores, às razões pelas quais foram feitas e seus 

usos em diferentes períodos – especialmente quando se leva em consideração as mudanças 

que trouxeram o aparecimento da imagem impressa e da imagem fotográfica, revolucionando 

não apenas a aparência das imagens como também o tempo de sua fabricação e a quantidade 

de “pessoas comuns” que podiam atingir (ibidem, pp. 20-21). 

Ao aproveitar os indícios que imagens trazem à pesquisa histórica, pode-se ler as 

imagens, especialmente se tratando daquelas que conformam, intencionalmente, uma 

narrativa. Nas imagens únicas essa narrativa é construída, além de na escolha da cena a ser 

representada, pelo contexto de sua produção e por fórmulas e temas próprios, o que cria 

sentidos específicos para o que se representa, sendo esses sentidos vinculados ou não à 

interpretação oficial que se quer dar aos ocorridos (ibidem, pp. 180-182). Essa tradução de 

toda uma complexa narrativa histórica em imagens únicas/sozinhas, ao mesmo tempo em que 

pode surpreender pelo poder de síntese, não se faz sem problemas, pois presumivelmente 

muito fica de fora da representação. Uma alternativa, então, nasce com o agrupamento de 

imagens em séries e com as tiras narrativas – o que, ao olhar direcionado, pode facilmente 

remeter às propriedades literário-imagéticas das histórias em quadrinhos. O exemplo que 

Burke cita como “excepcionalmente importante” para as tiras narrativas é o da Tapeçaria 

Bayeux, datada do século XI, que traz uma interpretação visual gráfica de determinado 

período da história inglesa (ibidem, p. 191). 

Burke também evidencia temas de religião em sua ligação com o universo das 

imagens. De acordo com ele: 

 

Em muitas religiões, imagens desempenham um papel crucial na 

criação da experiência do sagrado. Elas expressam e formam (e assim 

também documentam) as diferentes visões do sobrenatural, assumidas 

em diferentes culturas e épocas; visões de deuses e demônios, santos e 

pecadores, céus e infernos (ibidem, p. 57).  
 

 Frequentemente, é possível observar na história imagens sendo utilizadas como meio 

de doutrinação nas mais diferentes religiões. Tomando o caso da religião cristã, Burke 

argumenta que as imagens nela atuavam como um reforço da palavra falada pelo clero. As 
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imagens também podiam ser cultuadas por si só, especialmente no oriente cristão, e a elas 

serem atribuídos milagres (ibidem, p. 60-62). 

 Logo, se no século XXI, artistas como Robert Crumb optaram por ilustrar as palavras 

da Bíblia de acordo com suas próprias concepções visuais da narrativa, não é inteiramente 

uma atitude original. Mesmo que não se trate, claramente, da produção de histórias em 

quadrinhos, a partir de 1460 observou-se inclusive a circulação impressa de uma série de 

pinturas que ilustravam o Livro de maneira dramática, geralmente enfatizando momentos 

impactantes da história sagrada (ibidem, p. 64). Olhando para o ano de 1548, pode-se evocar 

um exemplo mais subjetivo: Santo Inácio de Loyola escreveu os Exercícios espirituais, um 

manual que sugeria que aqueles que o lessem ou ouvissem procurassem formar imagens 

mentais, dotadas de altura, largura e profundidade, dos céus, infernos e demais cenas descritas 

– obra que, mais tarde, chegou inclusive a ganhar ilustrações adjacentes ao texto (ibidem, p. 

66). 

 Nada nova é, também, a arte da polêmica envolvendo imagens religiosas, que pode 

desaguar especialmente em duas vertentes: a destruição e a criação de imagens. Sobre a 

primeira, a prática da iconoclastia
3
 merece lugar de destaque; de acordo com Burke, em 

diversos períodos da história instaurou-se em alguns grupos o medo de que pessoas 

estivessem adorando sua própria imagem e não o que de fato deveriam cultuar, levando a 

explosões iconoclásticas como a de Bizâncio no século VIII ou da Europa ocidental entre 

1520 e 1560. Alternativamente, as próprias imagens podiam ser produzidas como armas 

religiosas, como amplamente foi feito por protestantes nos primeiros anos da Reforma alemã 

(ibidem, p. 68). 

 Ernst Gombrich também apresenta análises contundentes sobre as intranquilidades 

envolvendo imagens e religião na história, oferecendo lugar especial à sátira pictórica. A 

figura do Diabo se mostra bastante recorrente nesse gênero, unificando setores da magia – 

como representação dos poderes do mal – mito – como sistema de crenças de determinada 

sociedade – e metáfora, na medida em que serve como símbolo de maldade e infâmia e pode 

ser atribuído a pessoas, de maneira figurativa, em variadas ilustrações (GOMBRICH, 2012). 

O próprio Martinho Lutero, no que Gombrich denomina como “primeira campanha de sátira 

pictórica com organização sistemática” (ibidem, p. 184), veiculou diversas xilogravuras com 

representações do Diabo e demônios em ataque à Igreja de Roma – a qual, por sua vez, 

                                                           
3
 A iconoclastia não precisa ser um fenômeno apenas religioso – a destruição de imagens políticas feita por 

revoluções se mostrou uma forma recorrente de protesto ao longo da história. Da mesma maneira atua a 

construção de alguns monumentos ou a transferência destes e de imagens para outros locais, ressignificando seus 

valores para determinada sociedade. Também as caricaturas e desenhos ofereceram contribuições ao debate 

político, “desmistificando o poder e incentivando o envolvimento de pessoas comuns nos assuntos de Estado” 

(Ibidem, p. 96-98). 
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“afirmava ter o poder da anátema, isto é, a maldição que é, na realidade, uma prece para que 

Deus envie uma pessoa para o Inferno” (ibidem, p. 185). Contudo, ao lançar o olhar para os 

usos do Diabo em imagens como as produzidas na Revolução Francesa, contra o clero e 

contra o Estado vigente, não se pode supor que, necessariamente, quem produziu ou viu esse 

material de fato acreditasse no Diabo como descrito pela religião cristã. O que se vê é a 

utilização deste como código compreensível e conveniente, baseado na mistura entre 

realidade e ilusão para criar seu efeito psicológico-satírico. Apesar de tudo, o que Gombrich 

defende – de maneira similar ao que faz Peter Burke – é que toda essa profanação imagética 

mais servia para “pregar aos convertidos” e “renovar e reforçar” identidades e vínculos 

daqueles que já concordam com as opiniões expressas nas imagens, ao invés de trazer para si 

novos fiéis - ou infiéis (ibidem, p. 194-195). Burke também reflete acerca da sátira, tida como 

uma das possíveis intencionalidades da produção de imagens:  

 

(...) representações da sociedade nos dizem algo sobre uma relação, a 

relação entre o realizador da representação e as pessoas retratadas (...) 

As pessoas retratadas podem ser vistas com  maior ou menor 

distância, num enfoque respeitoso, satírico, afetuoso, cômico ou 

desdenhoso. O que vemos é uma opinião “pintada”, uma “visão de 

sociedade” num sentido ideológico mas também visual (BURKE, op. 

cit., p. 149). 

 

Um dos efeitos esperados da sátira pictórica é, claramente, que aqueles que são direta 

ou indiretamente representados por esta se sintam atingidos ou desonrados; todavia, por vezes 

são observáveis reações bastante violentas por parte dos que se ofendem com a publicação das 

imagens que vão contra si e suas crenças, o que gera discussões não pouco complexas a 

respeito da liberdade de expressão do produtor dessas imagens versus a ética que este deve 

seguir, se é que deve seguir alguma. Um trágico exemplo foi o atentado de janeiro de 2015 ao 

periódico francês Charlie Hebdo, no qual pessoas de religião islâmica mataram membros do 

jornal supostamente para defender a honra do profeta no qual acreditam, já que estavam sendo 

veiculados cartuns que ironizavam sua figura. O acontecimento gerou repercussão 

internacional, especialmente em apoio ao jornal e repúdio ao atentado, inclusive com maciça 

participação de muçulmanos. Robert Crumb, como cartunista, não se manteve isento ao caso: 

publicou uma charge representando um cartunista que segura um desenho das nádegas de 

Maomé (Figura 1) e cedeu entrevistas
4
, destilando sua crítica tanto ao extremismo religioso 

violento quanto ao uso político da tragédia – no caso, manifestado pela propagação da 

                                                           
4
 Disponível em http://observer.com/2015/01/legendary-cartoonist-robert-crumb-on-the-massacre-in-paris/, visto 

por último em 6/12/2015 às 22h50min. 

http://observer.com/2015/01/legendary-cartoonist-robert-crumb-on-the-massacre-in-paris/


14 
 

intolerância generalizante à religião muçulmana que acaba advindo de massacres como estes, 

especialmente por parte de setores conservadores do Estado e da sociedade. 

 

 

Figura1 - "A cowardly cartoonist", de Robert Crumb. Em tradução livre: “Um cartunista covarde / Hehheh / Apenas 

brincando! / Na verdade, esse é o traseiro do meu amigo Mohamid Bakhsh, um produtor de filmes que vive em Los 

Angeles, Califórnia! / (no desenho) O traseiro peludo de Maomé! / (na legenda) R. Crumb – mostrando solidariedade 

aos meus camaradas martirizados” 

 

Vale ressaltar que uma figura de linguagem bastante comum – e especialmente 

presente nas obras de Crumb - em ilustrações que buscam satirizar ou representar alguém de 

maneira não convencional é a ironia. Sobre ela, Márcio Seligmann-Silva escreveu 

interessante artigo, no qual traça um histórico da relação teórica e prática da imagem com as 

noções de ilusão e verdade. Se a busca pela “verdade” se fez característica da historiografia 

do século XIX, contra ela surgem diversas correntes no século XX, dentro e fora do meio 

historiográfico. 

 

A noção romântica de ironia herda a estrutura da inversão; ela é 

misturada ainda ao princípio romântico de transformação de cada 

coisa no seu oposto (...) Estabelece-se a concepção de que o saber 

depende do sujeito e da imaginação, noção que vai contra a 
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possibilidade de se estabelecer fronteiras rígidas entre esses registros 

(SELIGMANN-SILVA, 2014, pp. 108-109). 

 

Se sabemos, então, que e como as imagens podem se fazer presentes na história, 

fornecendo pistas sobre períodos passados e intenções das mais variadas ao representá-los 

visualmente, permanece a questão: quais caminhos o historiador deve utilizar para analisá-

las?  

Voltando a Burke, vemos que não se trata de atribuir às imagens um caráter de total 

confiabilidade ou total não confiabilidade enquanto fonte histórica; mais do que isso, o que se 

pretende é enxergar seus graus de confiabilidade e seus diferentes propósitos, fazendo dos 

testemunhos visuais algo de valor real para a análise do passado, que podem inclusive agir 

como complemento a documentos escritos (BURKE, op. cit., p. 233). Conclusivamente: 

 

1. As imagens dão acesso não ao mundo social diretamente, mas sim a 

visões contemporâneas daquele mundo (...). Os historiadores não 

podem dar-se ao luxo de esquecer as tendências opostas dos 

produtores de imagens para idealizar e satirizar o mundo que 

representam. Eles são confrontados com o problema de distinguir 

entre representações do típico e imagens do excêntrico. 

2. O testemunho das imagens necessita ser colocado “no contexto”, ou 

melhor, em uma série de contextos no plural (cultural, político, 

material, e assim por diante), incluindo as convenções artísticas (...) 

bem como os interesses do artista e do patrocinador original do 

cliente, e a pretendida função da imagem. 

3. Uma série de imagens oferece testemunho mais confiável que 

imagens individuais. (...) 

4. No caso de imagens, como no caso de textos, o historiador necessita 

ler nas entrelinhas, observando os detalhes pequenos mas 

significativos – incluindo ausências significativas – usando-os como 

pistas para informações que os produtores de imagens não sabiam que 

eles sabiam, ou para suposições que eles não estavam conscientes de 

possuir (ibidem, pp. 236-238). 

 

 

1.3. ESTADOS UNIDOS E (CONTRA)CULTURA 

 

 Por mais que The Book of Genesis seja um livro originalmente publicado no ano de 

2009, as raízes do trabalho de Crumb enquanto roteirista e desenhista de histórias em 

quadrinhos e o motivo principal de seu reconhecimento nesse meio remontam à fase de 

nascimento da contracultura – tanto aquela específica das HQs norte-americanas quanto a que 

floresceu nos Estados Unidos em geral por volta dos anos 1960 e 1970. Antes de partirmos 

para definições do que entendemos sobre contracultura e sobre como os quadrinhos de Crumb 
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se encaixam em sua lógica, faz-se necessária uma melhor contextualização histórica: o que 

era a América do Norte nos anos 1960-1970? 

 Na maior parte da década de 60, os EUA estiveram sob comando dos presidentes 

democratas Kennedy, entre 1960 e 1963, e Johnson, entre 1963 e 1968. Nesse período, ao 

mesmo tempo em que foram observadas tentativas de implantar reformas sociais e 

econômicas – como no caso dos “programas da Grande Sociedade”, que investiram em saúde 

e educação – a miséria não se extinguiu e as adversidades de muitas comunidades persistiram, 

especialmente das negras e pobres, as quais também sofreram com políticas de “revitalização 

urbana” que acabaram por criar complicadas dinâmicas de separação racial relativa à moradia 

(PURDY, 2015, pp. 237-238).  Além disso, foi também na década de 1960 que os EUA, 

aplicando políticas de combate ao comunismo, organizaram ações militares em diversos 

países e emplacaram o embargo a Cuba; tropas americanas foram enviadas para o Vietnã com 

a intenção de ajudar o Sul do país a derrotar o Norte em guerra, o que gerou uma série de 

bombardeamentos entre os anos de 1965 e 1972, os quais, por sua vez, acabaram divulgados 

pela mídia estadunidense e voltaram muito da opinião pública contra o massacre da população 

vietnamita (ibidem, p. 241). Surgiram, na mesma época, diversos movimentos sociais que se 

engajaram na luta por direitos civis, como no caso do movimento negro, movimentos 

políticos, como aqueles orquestrados por mulheres feministas e a comunidade homossexual, e 

contra a guerra, como se posicionaram os movimentos estudantil e hippie, também alinhados 

ao desejo por mudanças no campo cultural. 

 Enquanto alguns autores (SELLERS et. al., 1990) definem a década de 1960 nos 

Estados Unidos como a “Era do Protesto”, marcada justamente por essas rebeliões, 

preocupações sociais e lutas por igualdade política e social advindas de movimentos 

insurgentes de “minorias”, a década seguinte é descrita pelos mesmos como permeada menos 

por rebeliões ou reformas e mais por políticas de repressão por parte do governo. Nasceu, 

ainda, outra vertente dos movimentos sociais, que se caracterizavam por ideais conservadores 

- como o exemplo das mulheres anti-feministas ou dos movimentos anti-comunistas e anti-

homossexuais, bem como a ascensão da direita cristã, que dava respaldo a esse tipo de 

combate. Nesse panorama, os presidentes Nixon e Ford representaram “dois chefes de 

governo republicanos conservadores, tal qual o „norte-americano típico‟ que supunham 

representar” (ibidem, p. 419). Todavia, instaurou-se um clima de desilusão em relação às 

expectativas desenvolvidas ao longo das duas décadas anteriores – a quebra da ideia de 

prosperidade pós Segunda Guerra Mundial, a derrota na Guerra do Vietnã, a corrupção do 

governo, escancarada com a renúncia de Nixon, a recessão e crise do petróleo de 1973, a 

decepção com a administração Carter e demais fatores que traduzem a atmosfera de 
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insatisfação da década. Por essa razão, um conceito aplicado aos anos 1970 norte-americanos 

é o da “Era da falta de confiança”, que representa justamente a queda do otimismo da 

população diante do suposto potencial americano para a soberania mundial, quebrando com o 

ideal iluminista de progresso e deixando na população um sentimento de que mesmo os 

idealizados Estados Unidos também tinham limites para sua expansão. 

 Por sua vez, Eric Hobsbawm descreve a segunda metade do século XX no país como 

um período de Revolução Cultural. Num plano mais extenso, essa “Revolução” ou mudança 

ocorreu, em geral, nos países ocidentais e chamados “desenvolvidos”, mesmo que maneiras 

desiguais dentro dos mesmos. Hobsbawm defende que houve uma crise nas famílias 

tradicionais, a qual se relacionou com mudanças no padrão público de comportamento sexual 

e afetivo que coincidiu com as décadas de 1960 e 1970 (HOBSBAWM, 2003, p. 316). Notou-

se também, nessas mesmas décadas, o florescimento de uma cultura juvenil específica 

bastante forte. O adolescente e o jovem emergiam como agentes conscientes de si mesmos, 

dotados, portanto, não só de poder de revolta como também de consumo. Essa cultura 

representou, por si só, uma novidade tripla: em primeiro lugar, porque a juventude era 

considerada na época como pleno estágio do desenvolvimento humano, uma espécie de fase 

de ouro na vida de uma pessoa, depois da qual a mesma tendia a decair – fato esse que 

contrastava com a idade da maioria dos líderes da época, sejam estes capitalistas ou 

socialistas. Em segundo lugar, ela tornou-se dominante nas já citadas economias 

“desenvolvidas”, tanto porque representava uma massa concentrada de poder de compra, 

quanto porque obteve uma grande vantagem na incorporação dos avanços tecnológicos em 

relação às gerações anteriores; em terceiro lugar, mesmo com sua característica de 

predominância nos países “desenvolvidos”, a cultura jovem foi surpreendentemente 

internacional – mesmo que a hegemonia cultural norte-americana não fosse novidade, o modo 

como essa cultura se espalhou foi diferenciado, sendo difundida especialmente através da 

indústria cinematográfica (ibidem, pp. 318-320).  

 Foi essa cultura jovem, portanto, que se tornou matriz da revolução cultural dos modos 

e costumes da população, especialmente ocidental e urbana; as ideias de liberdade pessoal e 

social estavam entrelaçadas. Os campos do comportamento publicamente aceitável 

ampliaram-se, o que conferiu mais visibilidade ou mesmo aumento da experimentação das 

práticas daquilo que antes não era aceito; o que estava circunscrito nessas mudanças era uma 

contestação geral das convenções sociais e seus símbolos previamente estabelecidos. Todavia, 

essa contestação não visava simplesmente estabelecer um novo padrão de sociedade, mas se 

dava em nome da autonomia do desejo humano por si só e exaltava o caráter da busca pela 

satisfação individual (ibidem, p. 328). Foi em todo esse panorama que nasceu a chamada 
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contracultura. O que podemos, portanto, esperar dela e dos produtos culturais que dela 

emergiram? 

 O conceito de contracultura pode ser entendido, basicamente, como o movimento que se 

opõe aos produtos “convencionais” do pensamento e trabalho humano (MISIROGLU, 2013). 

Este movimento é, evidentemente, uma espécie de cultura, mas uma na qual os valores 

essenciais se pretendem fora do usual e que visa, ativa ou implicitamente, inscrever 

mudanças/impactos no statuos quo - o que confere à mesma um caráter essencialmente 

político, social e artístico. Também é importante ressaltar que “contracultura” é um termo que 

foi originalmente criado pela imprensa norte-americana dos anos 1960 e acabou definindo um 

movimento que se opunha à cultura vigente e oficializada por países ocidentais. Contudo, a 

palavra em si pode ser entendida de duas maneiras: historicamente, como um dos fenômenos 

sócio-culturais originários da década de 1960; conceitualmente, como uma postura crítica 

frente à dada sociedade. Em ambos os casos, que são entre si complementares, temos a 

evidenciação de que cultura e tradição são produtos históricos e, portanto, podem ser 

contestados e modificados. Além disso, defende-se o combate por liberdade, no sentido de 

que esta teria sido perdida, dentre outros fatores, pelo condicionamento cultural nas 

sociedades ocidentais (PEREIRA, 1992). 

 Foi nesse contexto que nasceram os comix e o movimento underground dos quadrinhos 

norte-americanos, que teve Robert Crumb como uma de suas principais figuras e contestava 

não apenas valores gerais da sociedade de seu país, mas também restrições impostas 

especificamente às histórias em quadrinhos - o que será discutido e melhor explanado em 

páginas posteriores do presente trabalho. Todavia, se The Book of Genesis, em todo seu 

caráter provocativo, só é possível de existir por estar conectado a essa veia contracultural de 

seu criador/ilustrador, é um livro que foi veiculado na América que, apesar de colher 

consequências de décadas anteriores, inevitavelmente se encontra no século XXI. Que 

aspectos podemos destacar em relação a essa América? 

 Sean Purdy observa que a crise econômica mundial de 1973 provocou, nos anos 

seguintes, a valorização da “economia livre” em vários setores norte-americanos, sendo que 

os governos Reagan (entre 1980 e 1988), Bush Sr. (entre 1988 e 1992) e Clinton (entre 1992 e 

2000) trouxeram para o país  políticas neoliberais de afastamento do Estado da economia e 

cortes em programas sociais. Esses governos foram acompanhados pela defesa do sentido de 

liberdade no que corresponde à livre agência de empresas no mercado e remoção de obstáculo 

para o funcionamento destas. Pôde-se observar o enfraquecimento de sindicatos, fechamento 

de fábricas e diminuição de empregos em alguns setores econômicos, acompanhados de uma 
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crescente tendência de transferir a produção de bens e capital para outros países, inclusa na 

lógica de uma crescente globalização (PURDY, op. cit., pp. 259-262).  

 Por mais que tenha sido notável um gradual enfraquecimento dos movimentos sociais 

característicos dos anos 1960, as décadas finais do século XX e iniciais do XXI não deixaram 

de apresentar configurações sociais por defesas político-culturais de seus interesses:  

 

Talvez a característica mais importante da passagem para o século 

XXI tenha sido o maior sucesso de uma nova força política - oposta às 

mudanças dos anos 1960 – em organizar a avançar seu projeto social. 

A “nova direita” refere-se a um conjunto de correntes políticas, 

intelectuais, religiosas e culturais, que surgiu nos anos 1950 e 1960 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 

1960; 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 emergiram dos anos 

1960; e pessoas que compartilhavam várias dessas feições (ibidem, 

pp. 268-269). 

 

 Foi observado, nos anos 1980, um grande crescimento da população de cristãos 

renascidos nos EUA, sendo que boa parte destes era contra a expansão de valores seculares e 

liberais na sociedade e na cultura, além de combater movimentos como os de feministas e 

homossexuais. Paralelamente a essas forças, as novas tecnologias influenciaram a produção 

midiática e cultural do fim do século XX e início do seguinte, sendo que se consolidaram 

conglomerados de rádio, televisão e internet, não raro aliados a corporações de outros setores 

e atendendo a interesses político-governamentais (ibidem, p. 269-271). Como conclui Sean 

Purdy: 

 

Até o fim dos anos 1990, a instabilidade econômica geral e os 

enormes orçamentos militares geraram uma dívida nacional sem 

precedente e crescentes questionamentos da economia política do 

governo. Surgiram também diversas reações internacionais contra 

muitos aspectos da globalização capitalista e da influência dos Estados 

Unidos na política, na economia e na cultura de outros povos (...) As 

questões não resolvidas criaram problemas que ameaçaram a 

estabilidade econômica e social nos primeiros anos do século XXI: 

recessão, dívida nacional, escândalos corporativos, crescente 

desigualdade social e permanência de antigos problemas raciais. 

A democracia plena prometida pelo sistema passou a significar não a 

verdadeira liberdade política, mas a economia livre sem a resolução 

das iniqüidades econômicas e sociais (ibidem, pp. 274-273). 
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1.4. ROBERT CRUMB E O PAPEL DOS QUADRINHOS  

 

Um tipo relativamente comum de produto gerado a partir da época e das aspirações 

contraculturais dos EUA foram, justamente, os comix
5
 - ou quadrinhos underground. De 

acordo com J. Williamns, as histórias em quadrinhos underground desempenharam um papel 

vital na contracultura dos EUA, especialmente a partir da década de 1960, ajudando inclusive 

a vender jornais menos requisitados pelo público geral. Williamns afirma, inclusive, que os 

escritores e artistas dos comix representaram uma nova vanguarda artística e influenciaram a 

nova geração de criadores de histórias em quadrinhos das décadas seguintes (WILLIAMNS 

In: MISIROGLU, op. cit.).  

O que são essas HQs underground e como esse processo de influência se deu? 

Nos anos seguintes à Segunda Guerra, por mais que as histórias em quadrinhos 

apresentassem bastante popularidade nos Estados Unidos, não eram enxergadas, em geral, de 

maneira séria, sendo entendidas especialmente como um produto de cultura de massa 

essencialmente infantil (MAZUR; DANNER, 2014, p. 11). Justamente por essa característica, 

temia-se as influências negativas que os quadrinhos poderiam ter em seu suposto público, o 

que acabou fazendo com que, em 1954, a indústria de quadrinhos instituísse uma espécie de 

código auto-regulatório, o Comics Code Authority. Isso ocorreu especialmente após críticas 

feitas por psiquiatras e audições na Suprema Corte sobre o poder que as HQs teriam em 

influenciar atitudes de delinquência entre as crianças e adolescentes (ibidem, p. 14). O Comics 

Code Authority proibia a representação de temas como uso de drogas, sexo, violência 

excessiva, atividades criminosas e “horror” nos quadrinhos (NYBERG in: McLAUGHLING, 

2005).  

A partir dos anos 1960, contudo, houve uma espécie de revolta cultural no meio das 

HQs, e autores da América e do mundo responderam de diferentes formas em sua produção, 

geralmente direcionada a públicos adultos. Em 1968, Robert Crumb e sua esposa da época, 

Dana Morgan, executaram o que seria o início do movimento underground de quadrinhos: 

começaram a vender os primeiros exemplares da revista Zap, em São Francisco. Essa revista 

trazia desenhos escandalosos e sem censuras, o que acabou atraindo diversos moradores da 

cidade, em especial os que se alinhavam com o movimento hippie. Aos poucos, o movimento 

                                                           
5
 A palavra “comix” faz uma espécie de brincadeira de subversão com as expressões originais “comic books” / 

“comics”, que servem, na língua inglesa, para designar histórias em quadrinhos. Apesar da grafia e sonoridade 

bastante similares, o uso do “x” sugere que há algo de novo e inusitado a respeito desse gênero específico de 

HQs, afastando-o – até gramaticalmente - do padrão (mainstream) observado em outros quadrinhos. 
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cresceu e mais exemplares de Crumb e outros artistas passaram a ser vendidos nas chamadas 

head shops – “lojas que vendiam acessórios para uso de drogas e pôsteres de rock 

psicodélico”– e se firmou um rentável ciclo que envolveu por décadas “impulso criativo, um 

público receptivo e uma rota de distribuição” praticamente fixa (MAZUR; DANNER, op. cit., 

p. 23). Pode-se afirmar, sobre as principais características desse novo tipo de quadrinhos e 

seus autores, que: 

 

(...) os artistas underground resgataram os prazeres infantis da leitura 

de quadrinhos para um público adulto. Quebrando tabus, seus 

desenhos colocaram em primeiro plano nudez e sexo, violência 

extrema, humor irreverente e política radical, mas também ampliaram 

os limites convencionais dos quadrinhos como forma de arte. A 

estética underground era um olhar áspero e espontâneo, que se 

arriscava a pecar por excesso de desordem, até mesmo ilegibilidade, 

em vez de parecer uma publicação sofisticada ou comercial (ibidem). 

 

 Crumb, considerado o “pai” do movimento underground ou a “voz” mais marcante do 

mesmo, optou por resgatar o estilo exagerado de autores das décadas de 1920 e 1930, 

expressando em suas obras provocativas não apenas temáticas de humor, sátira, desespero, 

frustração e alienação mas, também, sua própria personalidade e aspectos de sua vida; Crumb 

foi, frequentemente, o personagem principal dele mesmo, que expunha “as facetas mais 

embaraçosas de sua personalidade e de sua  psicologia” (ibidem, p. 24). Sua revista, Zap, 

acabou por atrair diversos autores jovens envoltos na aura de mudança cultural dos anos 1960 

e se tornou, dentro da lógica contracultural, bastante diversa em termos de estilos visuais e 

narrativos. Faziam parte dela autores como Rick Griffin, Victor Moscoso, S. Clay Wilson, 

Spain (Manuel Rodriguez), Robert Williams e Gilbert Shelton. Além disso, as séries Mr 

Natural e Fritz the Cat, ambas de Crumb, estavam entre os quadrinhos “mais emblemáticos e 

populares produzidos pelo underground” (ibidem, p. 27). 

 Todavia, o ano de 1973 não trouxe apenas uma crise econômica mundial, mas também 

significou o fim do boom dos comix. Além de pressões que obrigaram as head shops a 

pararem de vender exemplares do movimento, as representações de sexo, drogas e política 

gradualmente foram perdendo seu impacto original no público. Crumb, que já possuía público 

fiel, continuou publicando volumes da Zap com a colaboração de outros artistas, além de 

quadrinhos de autoria própria. Progressivamente, os quadrinhos underground fizeram a 

transição para as mais novas HQs independentes ou alternativas, que tiveram como destaque 

inicial figuras como Art Spielgman e Bill Griffith. Por outro lado, a tendência de se auto-

representar em biografias e memórias crescia, e a maior representação disso foi o autor 
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Harvey Pekar e sua série American Splendor – a qual nasceu em 1976 mas se estendeu até 

2008 e teve  maciça participação de Crumb enquanto ilustrador (ibidem, pp. 40-43). 

 Nos anos 1980, Art Spielgman continuou a se destacar, buscando se dedicar a fazer 

quadrinhos que poderiam ser considerados arte. Sua série Maus tornou-se um dos primeiros 

exemplos de graphic novel
6
, gênero que se tornaria a próxima tendência das histórias em 

quadrinhos dos próximos anos. Crumb, por sua vez, seguiu produzindo e lançou a revista 

Weirdo em 1981, que ainda se articulava com ideais underground de auto-expressão. De 

qualquer forma: 

 

[Maus] provou que os quadrinhos poderiam contar histórias 

importantes e acessíveis, não ligadas a super-heróis. Seu argumento, 

de tão convincente, recebeu um prêmio Pulitzer especial em 1992. O 

papel de Maus na expansão do público dos quadrinhos dificilmente 

será superado. Ele abriu caminho para que as histórias em quadrinhos 

entrassem nos reinos de discussão literária séria e do estudo 

acadêmico e, talvez de forma mais importante, para que quadrinhos 

começassem a sair das prateleiras de “humor” nas livrarias (ibidem, p. 

187). 

  

Na década de 1990, quadrinhos alternativos e seguiram prosperando na América do 

Norte, resgatando temas autobiográficos e melancólicos. Contudo, o jornalismo de quadrinhos 

de Joe Sacco, a ficção realista e mesmo representações religiosas e políticas
7
 começaram a 

ganhar força no cenário das HQs, configurando-se como “um passo evolutivo dos 

undergrounds dos anos 1960-1970 para o formato graphic novel” (ibidem, p. 242). 

Já no século XXI, ao passo em que cada vez mais os quadrinhos foram sendo aceitos 

como arte e sua diversidade de conteúdo é praticamente incontável, tornou-se obsoleta a 

distinção “tradicional/alternativo” e ficaram visíveis novas formas de distribuir esse conteúdo, 

especialmente com o advento da mídia eletrônica e da internet - o que por si só representou 

outra alternativa à evolução no caminho das graphic novels, mesmo que estas continuem 

crescendo e se estabelecendo cada vez mais enquanto ponto forte da literatura de quadrinhos 

(ibidem, p. 293). 

 Após considerar todos esses aspectos evolucionários dos quadrinhos que pretendemos 

analisar, é necessário colocar as questões: como devemos lê-los e como devemos pensá-los 

enquanto material para a pesquisa histórica? 

                                                           
6
 Não há consenso ou uma definição única para o conceito de graphic novel, mas pode-se dizer que elas adotam 

a forma de histórias em quadrinhos e tentam elevar seu conteúdo a níveis maiores de ambição - o que geralmente 

envolve um aumento no número de páginas, aproximando-se do que seria esperado de um romance literário 

comum e criando, assim, obras de literatura gráfica / imagética. (Ibidem, p. 295) 
7
 Destaque para Cerebus, de Dave Sim, que se iniciou em 1977 mas seguiu com bastante sucesso nos anos 1990 

e 2000 (Ibidem, p. 229) 
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Para responder à primeira, é interessante pedir auxílio a uma das mais respeitadas 

vozes no meio das HQs. Will Eisner, em Quadrinhos e Arte Sequencial, compreende as 

histórias em quadrinhos como ferramentas de comunicação visual inclusas na lógica da 

“singular estética da Arte Sequencial como um veículo de expressão criativa, uma disciplina 

distinta, uma forma artística e literária que lida com a disposição de figuras ou imagens e 

palavras para narrar uma história ou dramatizar uma ideia” (EISNER, 1989, p. 5). De acordo 

com Eisner, as HQs transmitem uma linguagem que conecta experiências visuais comuns 

entre autor e leitor, sendo que sua leitura envolve não apenas a decodificação dos símbolos 

escritos, mas também da união entre eles e os elementos gráficos expressos, configurando 

uma espécie de híbrido entre ilustração e prosa para criar a “gramática” específica da Arte 

Sequencial (ibidem, pp. 7-8). Essa mistura, por mais que não seja nova e remonte, por 

exemplo, a inscrições em retratos antigos e medievais, pinturas egípcias e à já citada tapeçaria 

de Bayeux, foi em geral abandonada após o século XVI e retomada em panfletos e demais 

publicações populares dois séculos depois (ibidem, p. 13). 

Scott McCloud também traz análises bastante relevantes sobre o processo de escrita e 

leitura de histórias em quadrinhos. Em sua obra Desvendando os Quadrinhos – que pode ser 

considerada metalinguística, já que reflete sobre o que são e como são enxergadas as HQs a 

partir, justamente, de uma estrutura de HQ que forma o livro todo – McCloud retoma o 

conceito de Arte Sequencial de Eisner e o transforma, de maneira bem humorada, em algo 

mais específico para definir as histórias em quadrinhos: “imagens pictóricas e outras 

justapostas em sequência deliberada” (MCCLOUD, 1995, p. 9) – definição que pode abarcar 

os mais diferentes estilos, gêneros, técnicas, materiais e processos de veiculação.  

O que é especialmente interessante nas explicações de McCloud é a função do ícone 

nos quadrinhos. Isso porque aquilo que vemos representado ao ler uma HQ não é em si – 

retomando a lógica do cachimbo de Magritte (1928-1929), o que vemos nas histórias de 

Crumb, por exemplo, não é o próprio ser humano Adão, cuja história é contada pela Bíblia, 

mas a representação que o autor resolveu dar a ele. Essas representações podem ser mais ou 

menos realistas, sendo que, de acordo com McCloud, quanto mais o forem, mais o leitor 

ficará consciente de sua complexidade física e artística, e quanto mais icônicas forem, mais 

poderá se identificar com elas por atribuir às mesmas não um sentido específico de forma, 

mas uma ideia (ibidem, pp. 41-45). Por isso, grande parte dos personagens em HQs são 

retratados de maneira relativamente simples, tendendo ao icônico e visando identificação do 

leitor com os mesmos, enquanto os cenários nos quais esses personagens se inserem podem 

ter vários elementos de realismo. Essa dinâmica de atenção e abstração também tem efeitos 

interessantes nas palavras:  



24 
 

 

Imagens são informações recebidas. Ninguém precisa de educação 

formal para “entender a mensagem”. Ela é instantânea. A escrita é 

informação percebida. É preciso conhecimento especializado para 

decodificar os símbolos abstratos da linguagem. (...) Quando as 

palavras são mais audaciosas, mais diretas, requerem níveis inferiores 

de percepção e são recebidas com mais rapidez, como imagens 

(ibidem, p. 49). 

 

 Scott McCloud também evidencia a importância da sarjeta
8
 para os quadrinhos, que 

gera efeitos de conclusão no leitor – é ele que supõe, de acordo com a narrativa da história 

mas também com auxílio de sua própria imaginação e experiência, o  que acontece entre o  

quadro da esquerda e o da direita, o de cima e o de baixo – e do tamanho dos quadros, que dá 

a sensação de variação de tempo e relevância conforme estes aumentam ou diminuem 

(ibidem, pp. 60-117). As linhas e traços utilizados para desenhar personagens, cenários e 

demais elementos das HQs também são de vital importância narrativa, pois utilizam o estilo 

para causar uma resposta emocional no leitor, dentro ou fora do quadro, aproveitando-se de 

técnicas de utilização de claro/escuro, suave/grotesco e outras, também presentes nas artes 

mais tradicionais, com exemplo especial da pintura impressionista e expressionista (ibidem, p. 

122). O próprio McCloud afirma que “no mundo de R. Crumb, as curvas da inocência são 

traídas pelos traços neuróticos da vida adulta moderna e deixadas fora de lugar” (ibidem, p. 

126).  

Will Eisner também dá destaque para o poder de transmissão de mensagens contido no 

modo como as imagens são desenhadas nos quadrinhos. De acordo com ele: 

 

(...) quando uma imagem é habilidosamente retratada, ao ser 

apresentada ela consegue deflagrar uma lembrança que evoca o 

reconhecimento e os efeitos colaterais sobre a emoção. Trata-se aqui, 

obviamente, da memória comum da experiência. 

É precisamente por isso que a forma humana e a linguagem dos seus 

movimentos corporais tornam-se os ingredientes essenciais dos 

quadrinhos. A perícia com que são empregados também é uma medida 

da habilidade do autor para expressar sua ideia (EISNER, op. cit., p. 

100) 

 

 Para responder à segunda pergunta proposta, referente ao papel das HQs como fonte 

histórica, é interessante recorrermos a alguns artigos escritos sobre o tema. Como pontua 

Savio Queiroz Lima: 

 

                                                           
8
 Espaço entre um quadro e outro. 
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Os objetos são os vestígios do passado passíveis de manuseio mais 

direto e proximidade para o inquérito. As histórias em quadrinhos 

confortavelmente são inseridas nessa categoria, pois são registros 

diretos ou indiretos de discursos e valores, representam diversos 

imaginários das realidades sociais e culturais que propõem narrar 

entre textos e imagens (...) Numa relação não conflituosa, as histórias 

em quadrinhos são objetos de realidades sociais, carregados de redes 

de discursos, abraçando ou negando um específico imaginário, 

representando o mundo através dos pontos de vistas temporais e locais 

de seus produtores, pensado para ser consumido em acordo com 

poucas interferências (...) são produtos carregados de informações nas 

entrelinhas, exigindo-se ler muito além da semiótica, muito além da 

representação, muito além do superficial nem mesmo contemplado 

(LIMA, 2014, pp. 1822-1824). 

 

 Ou seja, ao usar histórias em quadrinhos enquanto fontes históricas, vemos que é 

necessário compreender e, mais do que isso, investigar as implicações do que as mesmas 

trazem em seus textos, balões de fala e desenhos, localizando sua realidade de produção e 

veiculação, sua época, o que se pretendia passar ou não passar com estas e percebendo as 

transparências e intenções de seus autores e/ou editoras. Ainda nas palavras de Lima, as HQs 

como fontes “atendem aos novos apelos de uma historiografia crítica que tem por ponto de 

partida as inquietudes da Escola dos Annales diante de novos questionamentos que as fontes 

tradicionais não conseguiriam suprir em respostas” (ibidem, pp. 18-17).  

Por suposto, não foi desde os primórdios da História enquanto ciência que as HQs 

foram pensadas e/ou aceitas como um objeto a ser estudado com validade acadêmica. As 

produções nesse sentido, no século XXI, ainda não podem ser consideradas numerosas. Como 

pontua Leandro G. S. de Omena, “a historiografia já está mais receptiva acerca destas novas 

metodologias a serem apropriadas pelos historiadores, todavia, a produção teórica relacionada 

aos temas e fontes ligadas à arte seqüencial ainda é muito escassa” (OMENA, 2011).  

Isso, de fato, não diminui a validade acadêmica da análise histórica de HQs. No 

presente trabalho, pretendemos utilizá-las como fonte de imagem, texto e reflexão acerca das 

representatividades possíveis da religião e de um livro tão antigo quanto a Bíblia em pleno 

século XXI, com raízes criativas que suscitam muito da história cultural dos Estados Unidos 

desde os anos 1960-1970. 
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2. EVA E A CRIAÇÃO DAS MULHERES 

 

2.1. MULHERES E(M) IMAGENS 

 

A intenção deste capítulo é partir das ilustrações feitas por Robert Crumb da imagem 

de Eva, nos capítulos 2 e 3 de sua interpretação do livro do Gênesis, e utilizá-las para levantar 

questões a respeito de como o autor optou por retratar mulheres em sua obra e os possíveis 

significados dessa representação
9
. Como já destacou Peter Burke, a respeito da relevância do 

estudo das imagens de mulheres: 

 

(...) as feministas enriqueceram muito o patrimônio interpretativo 

comum no sentido de que se tornou virtualmente impensável ignorar o 

tópico do gênero sexual, quando se analisam imagens, da mesma 

forma que era muito difícil, anteriormente, ignorar a questão das 

classes sociais (2004, p. 226) 

 

Nesse campo de estudo, muito se usa a palavra gênero, mas seu significado não é 

único ou necessariamente compreendido de imediato. Na gramática da língua portuguesa, por 

exemplo, o gênero é utilizado como um sistema de distinção e agrupamento de nomes de 

seres e coisas, que podem apresentar características sexuais ou não – esse gênero pode ser 

masculino, feminino ou neutro; todavia, o termo também pode ser utilizado para destacar o 

caráter social das relações e divisões entre os sexos, lidando-se especificamente com seres 

humanos. Joan Scott (1989) aponta que “o gênero se torna, aliás, uma maneira de indicar 

„construções sociais‟ – a criação inteiramente social das ideias sobre os papéis próprios aos 

homens e às mulheres”, mas ainda mais especificamente, de acordo com ela, “gênero é um 

elemento constitutivo de relações sociais baseado nas diferenças percebidas entre os sexos, e 

o gênero é uma forma primeira de significar as relações de poder”. 

Tal qual apontado anteriormente, o presente capítulo tem como objetivo partir das 

ilustrações de Eva, feitas por Robert Crumb no The Book of Genesis, para refletir a respeito da 

representação feminina em imagens – mas o que são “as imagens das mulheres”? É preciso 

estar atento à condição de que esse termo agrega tanto as mulheres enquanto gênero e grupo 

social físico, material, quanto o plano ideal do que é uma mulher, o qual leva à representação 

visual destas de determinada maneira, cada qual embutida de determinados significados e 

possíveis interpretações (POLLOCK, 1977).  A respeito, Linda Nochlin defende que: 

                                                           
9
 É importante constar que, como será exposto ao longo da discussão, indagações feitas diante do modo como 

Crumb (e outros artistas underground de HQs) ilustra mulheres em suas obras não é inédita – pelo contrário, o 

tema tem sido tema bastante citado no meio dos estudos de histórias em quadrinhos que levam a figura de Crumb 

em consideração. 
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woman... cannot be seen as fixed, pre-existing entity or frozen „image‟ 

(…) but as complex, mercurial and problematic signifier, mixed in its 

messages, resisting fixed interpretation or positioning despite the 

numerous attempts made in visual representation literally to put 

„woman‟ in her place. Like the woman warrior, the term „woman‟ 

fights back, and resist attempts to subdue its meaning or reduce it to 

some simple essence, universal, natural and above all, unproblematic 

(1999, p. 7). 

 

 Um exemplo de característica atribuída aos seres humanos do sexo/gênero feminino é, 

claramente, a feminilidade. Todavia, essa característica não é inata ou homogênea – seu 

conceito e prática, assim como outros associados ao “ser mulher”, variam entre culturas 

distintas e mesmo entre grupos sociais pertencentes ao mesmo ambiente cultural. Ainda 

assim, corresponde a uma espécie de expectativa em relação ao que mulheres fazem ou não 

fazem, são ou deixam de ser (MOTA-RIBEIRO, 2005, p. 16). Essas expectativas se 

relacionam com certos estereótipos de gênero, que “abarcam características físicas, de 

personalidade e padrões de comportamento” como uma forma de “simplificar a 

complexidade” dos seres ou grupos analisados (ibidem, p. 17).  

É importante notar que alguns agentes atuam como perpetuadores desses valores tidos 

como típicos e, dentre eles, a socialização - como convívio em sociedade e consequente 

absorção de costumes e normas vigentes nesse convívio - pode ser vista como um dos 

principais vetores para a análise aqui pretendida. Isso porque inserida neste convívio está a 

veiculação de “mensagens comunicativas (visuais ou não)”, que têm potencial de fornecer 

padrões de comportamento sobre o que é aceitável/desejável em termos de feminilidade (e 

masculinidade) em dada sociedade, ou como se identifica o que é uma mulher (ou um 

homem) segundo as expectativas deste ambiente social. Dessa forma, a identidade feminina e 

as concepções de feminilidade, criadas por uma sociedade e absorvidas em diferentes níveis 

por seus membros, tratam-se de construções sociais mutáveis, mas que se fazem presente no 

cotidiano e imaginário dos grupos e indivíduos e influenciam as representações criadas por 

estes (ibidem, pp. 20-24).  

 Muito do que se pensa, representa e constrói acerca do feminino nas sociedades 

ocidentais contemporâneas está ligado ao corpo das mulheres. Este acaba sendo essencial no 

modo de pensá-las e qualificá-las; deste espera-se que assuma determinadas formas, 

dimensões, gestos, posturas, movimentos, associados na contemporaneidade essencialmente à 

juventude e magreza (ibidem, pp. 45-46). Tendo isso em vista, destacamos que: 
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A sociedade é produto das mensagens, e manifestações de toda índole, 

com destaque para as imagéticas. Enquanto receptores desse tipo de 

informação, e com especial incidência no âmbito da interação social, 

os indivíduos são coletivamente condicionados e influenciados pelas 

imagens que povoam seu quotidiano. Por outro lado, estas 

manifestações são (...) emergentes do contexto da sociedade em que 

são produzidas, logo, dizem algo acerca dessa mesma sociedade. (...) 

A sociedade resulta, pois, das imagens que ela própria alimenta e 

transmite, e aquelas derivam do contexto social em que ocorrem 

(ibidem, p. 69).  

 

 Dessa maneira, as imagens que circulam retratando mulheres produzem significados a 

respeito destas, direta ou indiretamente ligados à ideologia daqueles que as formulam e 

veiculam, colaborando para a formação de ideais baseados nessas imagens. O que vemos, 

curiosamente, não é pouca representação feminina no sentido numérico; incontáveis anúncios, 

fotografias, filmes, livros, esbanjam figuras de mulheres. O problema, como pontua Mota-

Ribeiro, é qualitativo, ou seja, não quanto mas como e por quem essas mulheres são 

frequentemente representadas (ibidem, p. 71). Por outro lado, é importante levar em 

consideração que mesmo a busca por representações “realistas” da mulher e do feminino pode 

ser um caminho complicado – se utilizada a fotografia, por exemplo, a tendência é obter uma 

imagem bem mais próxima da realidade visual do que aquela transmitida por um desenho; 

mas quem fotografou, para quem, quando, por que, pensando em quê? É interessante pensar 

em qual realidade se busca representar ou, a colocar de outra maneira, a realidade de quais 

mulheres ou grupos de mulheres, pois nem esta, enquanto conceito, configura-se de maneira 

simples, absoluta e livre de problemas (ibidem, pp. 76-78). 

 A maneira como pensamos essas imagens, especialmente no campo da história, 

associa-se ao método de leitura oferecido por Peter Burke e mencionado anteriormente no 

Capítulo 1, já que este sugere que coloquemos as imagens em seus diversos contextos – 

cultural, político, material – e as entendamos de acordo com os interesses daqueles envolvidos 

em sua criação, das convenções que esta seguiu (ou deixou de seguir) e da pretendida função 

atribuída à imagem em questão (BURKE, op. cit., pp. 236-238).  

 

2.2. MULHERES, QUADRINHOS, RELIGIÃO 

 

Complementarmente às premissas estabelecidas acima, Ediliane Boff, em sua tese de 

mestrado, classifica as histórias em quadrinhos como “forma de expressão, comunicação e de 

arte”, afirmando que são “fontes de análises sociais e são, elas mesmas, análises sociais”. 

Ademais, Boff pontua que “localizada na materialidade da história, a narrativa em quadrinhos 
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não possui neutralidade quanto aos seus leitores, produtores, mercados e inserções científicas” 

(2014, pp. 13-15). Assim sendo, levantamos a questão: como estão inseridas as mulheres 

dentro e fora dessas histórias - como personagens e como autoras das mesmas? De acordo 

com Boff, no meio das HQs norte-americanas, houve uma abertura para a entrada de mulheres 

como autoras especialmente durante o período de guerra (ibidem, p. 33), mas:  

 

No campo das histórias em quadrinhos, a representação feminina não 

escapa às tradicionais estruturas de construção das identidades das 

mulheres. A artista e pesquisadora Trina Robbins (...), ao se referir aos 

anos de 1940 afirma que, na maioria das vezes, as mulheres que 

apareciam nos quadrinhos eram representadas como namoradas, 

personagens secundárias que estavam na cena para serem resgatadas 

pelo herói (ibidem, pp. 58-59). 

 

 Tratando-se especialmente do meio underground, houve tanto oportunidades quanto 

frustrações para as quadrinhistas mulheres. Uma das primeiras a divulgar seu trabalho nesse 

contexto e época foi, justamente, Trina Robbins, com antologias como a Yellow Dog e 

trabalhos que continham sátiras e mensagens feministas. Contudo, ela e outras artistas 

encontraram no underground não apenas uma maneira alternativa de publicar quadrinhos, 

mas também um ambiente masculino que muito propagava como material de trabalho suas 

fantasias pouco caras às mulheres. Em resposta, Robbins e outras artistas mulheres como Lee 

Marrs, Sharon Rudahl, Pat Moodian e Aline Kominsky se reuniram em torno da editora 

coletiva Wimmen’s Comix Collective, que publicou antologia própria. Outros exemplos 

também surgem em nomes como Joyce Farmer e Lyn Chevely, que lançaram Tits&Clits como 

reação à predominância masculina no meio. Os trabalhos femininos em questão apresentaram 

características visuais, estilísticas e narrativas distintas, usualmente concentrando-se em 

histórias sexuais e modos próprios de retratar o corpo feminino, mesmo que explicitamente 

(MAZUR; DANNER, op. cit., pp. 30-33). 

 Boff traz os exemplos de artistas contemporâneas como Marjane Strapi, que discute a 

questão da liberdade feminina, política e religião na cultura islâmica através de trabalhos 

como a HQ Persépolis; Maitena, quadrinhista argentina que aborda questões femininas 

localizadas em seu país; e Alison Bechdel, artista norte-americana, que trabalha com 

temáticas referentes a mulheres homossexuais (BOFF, op. cit., p. 59). Ainda assim: 

 

Apesar das inúmeras possibilidades comunicativas a respeito do 

feminino, muitas histórias em quadrinhos com relevância 

internacional, ou pelo menos que movimentam a indústria de 
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quadrinhos, apresentam um viés que insere a mulher como o outro, 

lugar do desejo e vontades masculinas heterossexuais (ibidem). 

 

 Não apenas no campo das histórias em quadrinhos as mulheres têm se feito presentes 

em questionar e se posicionar acerca de temas diretamente relacionados a elas. A autora Ann 

Braude organizou, em 2004, um livro inteiro dedicado às relações entre mulheres, feminismo 

e religião nos EUA, que chamou de Transforming the Faith of Our Fathers: Women Who 

Changed American Religion, o qual traz uma introdução sobre o tema e lista diversas dessas 

mulheres, com capítulos inteiros sobre elas, inclusive escritos pelas mesmas. A indagação 

frente a certas passagens presentes na Bíblia tem levado, como também aponta John Riches 

(2016), ao afastamento de algumas mulheres das igrejas e religiões convencionais – mas 

igualmente possibilitou que outras encontrassem elementos de libertação nos textos e 

instituições sagrados a elas. Recorre-se, em especial no segundo caso, de diversas maneiras 

aos símbolos e imagens bíblicos, enxergando-se o Livro menos como um conjunto normativo 

e mais como um reservatório de simbologias que podem proporcionar sentido às vivências 

individuais. Como conclui Riches: 

 

Para alguns, a crítica histórica lhes permitiria discernir elementos da 

tradição quase obscurecidos por um viés ideológico posterior. Para 

outros, é a recontextualização dos símbolos e das imagens bíblicas que 

pode auxiliar nesse salto imaginativo (ibidem, p. 134). 

 

 

2.3. EVA, TAMBÉM POR ROBERT CRUMB 

  

Não é necessário demasiado tempo de reflexão para concluir que Robert Crumb, em 

2009, não foi a primeira pessoa – e em especial o primeiro homem – a retratar a figura 

canonizada de Eva de acordo com seu próprio viés interpretativo. Contudo, com que caráter 

têm se dado essas representações ao longo do tempo? E o que estas nos trazem de informação 

sobre tal figura feminina? 

 Carol Meyers entende que, por mais que seja um retrato pontual de quem teria sido a 

primeira mulher, Eva representa todas as mulheres e a essência da existência feminina (1988, 

p. 3). É relevante destacar, em adendo, que as realidades da sociedade que criou Eva enquanto 

personagem de uma narrativa são bastante distintas daquela na qual nos inserimos – ocidental 

e pós-industrial - e, dessa forma, as relações entre os gêneros – seja por homens, seja por 

mulheres - também eram enxergadas de acordo com outros moldes. Além disso, a Bíblia 

Hebraica pode ser considerada o resultado do trabalho de uma pequena parte da população 
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israelita, composta por homens que ocupavam posições religiosas e habitavam o ambiente 

urbano – situação que, em especial em relação ao último item, deixava de ser representativa 

não apenas para as mulheres mas também para a população em geral, ainda majoritariamente 

campestre (ibidem, pp. 11-12).  

 Outro fator que Meyers coloca em evidência é que, por mais que os conteúdos de 

Gênesis 2 e 3 tenham influenciado as concepções ocidentais acerca das identidades e papéis 

ligados às mulheres, essas histórias são bastante anteriores temporalmente mesmo quando 

comparadas às formulações das religiões que se apropriaram daquelas, em especial a judaica e 

a cristã. Assim: 

 

The leaders of nascent postbiblical religion interpreted and 

emphasized certain figures of Genesis 2-3 as they established their 

own views of creation and gender, of sex and sin (...) we tend to see 

those pivotal texts of the Hebrew canon through the interpretative eyes 

of the early Jewish and Christian sages (…) [that] may not accurately 

or fairly represent the meaning and function of these texts in their 

original contexts (ibidem, p. 72). 

 

 Ou seja, não apenas os autores de Gênesis 2 e 3 tinham sua visão própria do mundo – 

e das mulheres - que transportaram para suas criações, mas também aqueles que traduziram e 

difundiram essas passagens acabaram por dotá-las de suas próprias concepções interpretativas 

e, baseados nestas, fizeram determinadas opções no momento da tradução que acabaram por 

influenciar os significados dados a esse trecho da Bíblia – os quais não necessariamente eram 

inerentes ou estavam subentendidos no texto original. Dessa forma, vemos os textos israelitas 

sob duas óticas que não àquelas próprias a estes: a de quem os interpretou, traduziu e difundiu 

religiosamente e a denossa própria época. 

 Quando nos atentamos à questão do gênero e em especial à figura de Eva nas 

interpretações judaico-cristãs, vemos que ela costuma ser diretamente associada ao pecado, 

sexualidade e luxúria. Sua criação, já que secundária, é lida como menos importante. Ao ser 

entendida como transgressora, cresce a necessidade de controlar, dominar e subjugar Eva – e 

qualquer mulher – a uma figura masculina, presumidamente superior (ibidem, pp. 75-76). 

Contudo, para Meyers, isso não é intrínseco aos textos hebreus. Ela faz interessantes 

observações ao decorrer de sua obra, apontando possíveis falhas em termos de tradução e 

compreensão dos objetivos narrados e contestando as seguintes premissas: um Deus 

masculino criou o homem primeiro e a mulher depois, o que cria uma relação de 

superioridade e inferioridade, respectivamente; a mulher, inferior, é criada para suprir a 

solidão masculina; a mulher tentou o homem, logo, é responsável por todo o pecado da 
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humanidade; a mulher é amaldiçoada por Deus e por isso sofre no momento do parto (ibidem, 

p. 78). De qualquer maneira, como a autora aponta, “western literature and art are replete with 

expressions of the Eve story cast so as to express the author's or artist's own social views” 

(ibidem, p. 76), e é justamente a isso que pretendemos dar ênfase no presente capítulo. 

 Robert Crumb, ao representar as mulheres em suas ilustrações, o faz de forma a unir 

dois campos no universo das HQs – o humorístico e o erótico (Cf. CRUMB, 2010a). As 

figuras femininas por ele desenhadas não costumam apresentar o papel de protagonistas, mas 

agem como imagens determinantes, que chamam atenção tanto pela estética conferida a estas 

como pela relevância dentro das próprias narrativas. De todo modo, como aponta Ediliane 

Boff, “é comum, em suas histórias, a apresentação de discursos metalinguísticos que se 

referem a uma suposta misoginia do próprio autor (...) pode-se identificar se não misógina, 

uma objetificação extrema do corpo da mulher” (BOFF, op. cit., p. 107). Geralmente, o que se 

observa são mulheres com corpos bastante grandes e a conferência de destaque exagerado 

para suas nádegas, pernas e seios. Não raro, estas se encontram em posições humilhantes – o 

que parece manifestar, como também destaca Boff, uma clara expressão do próprio desejo 

sexual do autor (ibidem, p. 109). 

 Classificamos anteriormente Crumb como um autor determinante para o cenário 

contracultural dos quadrinhos norte-americanos, especialmente na época de nascimento desse 

cenário. Assim sendo, é esperado que suas obras sejam repletas de caráter contestatório, seja 

em relação ao universo dos quadrinhos mainstream e às demandas conferidas aos tais, seja – 

principalmente - em relação à sociedade na qual o autor se insere. Essas críticas, de fato, 

estiveram presentes ao longo de sua carreira (Cf. CRUMB, 2010b). Todavia, se essa 

sociedade apresenta padrões relacionados à objetificação feminina (MOTA-RIBEIRO, op. 

cit.) e podemos ver a repetição desses padrões em seus trabalhos, até que ponto sua ácida 

crítica social alcança? Diga-se: em que sentido seus trabalhos diferem – e convergem – com o 

que a sociedade ocidental contemporânea está acostumada a ver em termos de feminilidade? 

Como pontuam Mazur e Danner: 

 

A abordagem intensamente pessoal e sem autocensura de Crumb foi 

um passo importante no desenvolvimento das HQs como forma de 

arte, mas sua total falta de limites resultou em um conteúdo 

extremamente controverso, revelando os impulsos mais sombrios do 

artista. História após história, ele expõe suas obsessões sexuais e suas 

frustrações com as mulheres (...) [o que também] põe em questão a 

responsabilidade dos artistas sem limites sobre as imagens que 

produzem e propagam (MAZUR; DANNER, op. cit, p. 26). 
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 Analisemos, finalmente, as passagens de Gênesis 2 e 3 ilustradas por Crumb.  

 

Figura2 - Robert Crumb, The Book of Genesis. Ilustrações correspondentes, da esquerda para a direita e depois 

abaixo, a: Genesis 2:22, 2:23, 2:24 e 2:25. Em tradução livre: “E o Senhor Deus transformou a costela que tinha 

pegado em uma mulher, e a trouxe até o homem. / E o homem disse... / Essa finalmente, osso dos meus ossos, e carne 

da minha carne, ela deve ser chamada de mulher, pois do homem ela veio / O homem deixa seu pai e sua mãe e vai até 

sua mulher e eles se transformam em uma só carne / E os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e eles não tinham 

vergonha” 

 

 Acima, vemos a primeira aparição da figura de Eva em Gênesis 2, de acordo com obra 

analisada de Crumb. Essa aparição ocorre, justamente, em conjunto com a passagem 2:22, na 

qual Deus (Lord God) cria a mulher a partir da costela do primeiro homem. É interessante 

notar que o leitor é apresentado à personagem Eva através das nádegas da mesma, bastante 

destacadas no desenho em que ela aparece de costas – o destaque e noção de volume são 

feitos de maneira bem própria ao estilo de Crumb, com utilização de hachuras intensas meio a 

traços mais simples e espaços brancos. A primeira visão que temos da Eva de Crumb em 

Gênesis 2, portanto, não são seus traços faciais, mas os de seus glúteos. Em contrapartida, 

Adão aparece de frente para o leitor, mirando a Deus e à sua companheira, mas o cabelo longo 

da divindade cobre os órgãos genitais de Adão, mascarando o símbolo mais direto de sua 
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sexualidade
10

- ao passo em que a de Eva já é apresentada de maneira clara. Em seguida, no 

quadro no qual vemos os dois humanos lado a lado, acompanhando o versículo Gênesis 2:23, 

o leitor tem o primeiro vislumbre do rosto de Eva – bem como de seus seios, também bastante 

avantajados e próprios de uma mulher jovem, novamente colocados em evidência pelos traços 

do desenho.  

 A última ilustração, correspondente ao final do segundo capítulo do Gênesis, talvez 

seja, em relação às duas anteriores, aquela na qual o texto bíblico e a ilustração imaginativa de 

Crumb conectam-se de maneira mais específica. Os dizeres “and the two of them were naked, 

the man and his woman, and they were not ashamed” (Gênesis 2:25, destaques meus) são 

postos ao lado da ilustração em que Adão aparece acima de sua mulher, segurando-a em seus 

braços a partir das costas dela, numa cena em que ambos estão deitados no chão do jardim do 

Éden; as faces de ambos apresentam olhos arregalados e sorrisos exageradamente marcantes; 

seus corpos estão levemente desajeitados, numa alegria que também é desesperada, numa 

comunhão de expressões corporais pouco formais que demonstra o quanto estes não estavam 

com vergonha. 

 Analisemos, em seguida, a continuação em Gênesis 3. 

 

 

Figura3 - Da esquerda para a direita, ilustrações acompanham passagens de Genesis 3:1, 3:2 e 3:3. Em tradução livre: 

“Capítulo 3 / Agora a serpente era a criatura mais astuta de todas as bestas que Deus havia criado, e ele disse à 

mulher... / Mesmo que Deus tenha dito que você não deve comer de nenhuma das árvores do Jardim - / E a mulher 

disse à serpente... / Nós podemos comer as frutas das árvores do Jardim, mas da fruta da árvore que está no meio do 

Jardim Deus disse, „vocês não devem comer dela e vocês não devem encostar nela, ou vocês morrerão!‟” 

 

 Quanto aos quadros acima, são propostos três destaques na leitura e interpretação: em 

primeiro lugar, nota-se que a figura de Eva aparece, mais uma vez, bastante sexualizada – 

                                                           
10

 É interessante notar que os órgãos sexuais de Adão aparecem, ainda que discretamente, em algumas 

ilustrações anteriores à criação de Eva, mas não depois dela. 
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seus seios são ilustrados de maneira consideravelmente preponderante, suas coxas são 

também avantajadas, sua cintura é fina e sua posição corporal como um todo é forte. Em 

segundo lugar, ao olharmos as ilustrações da Serpente, que aparece sorrindo em ambos os 

quadros e com expressão sugestiva no segundo, fica clara a intenção de Crumb de aproximar 

todos os gestos e expressões desta com o que se esperaria da “most cunning
11

of all the beasts 

that the Lord God has made”, como esta é descrita na passagem transcrita de Genesis 3:1; 

além disso, a serpente parece sugerir também um provável símbolo fálico (Cf. MEYERS, op. 

cit.), à medida que seu corpo é associável, pelas ilustrações, ao de um homem jovem e seu 

papel é de tentar Eva a cometer atitudes contra a vontade divina. Por último, é curioso notar 

que Eva é consideravelmente maior que a Serpente; essa escolha, evidentemente, pode tratar-

se de uma simples preferência estética ou de uma aproximação da ilustração para com o fato 

de que humanos são fisicamente maiores do que algumas serpentes. Todavia, a posição de 

evidência de Eva torna-se especialmente interessante quando estudada a visão de Carol 

Meyers sobre o contato entre as duas personagens: 

 

The prominent role of the female rather than the male in the wisdom 

aspects of the Eden tale is a little-noticed feature of the narrative. It is 

the woman, and not the man, who perceives the desirability of 

procuring wisdom. The woman, again not the man, is the articulate 

member of the first pair who engages in dialogue even before the 

benefits of the wisdom tree have been procured. (…) For now, it is 

important to note that the Eden tale sets forth a primal relationship 

between woman and the acquisition of whatever it is that the tree of 

knowledge provides. (…) And it has the female respond to the 

overtures of an animal described as the "shrewdest of all the wild 

animals that Yahweh God had made" (3:1)
12

. The serpent at this point 

is not a cursed creature. Hence the woman's dialogue with the prudent 

reptile should be considered not a blot on her character but rather a 

comment on her intellect (MEYERS, op. cit., pp. 91-92, destaques 

meus) 

 

 O contato entre Eva e a Serpente prossegue da seguinte forma: 

                                                           
11

cunning, do inglês “hábil, astuto, engenhoso, ladino, finório, ardiloso”. (VALLANDRO, Leonel. Dicionário 

Escolar Inglês-Português e Português-Inglês. Editora Globo, 1ª ed, 2ª reimpressão, 1967). 
12

Crumb utiliza, para sua obra, traduções Bíblia diferentes daquelas usadas por Meyers. Nota-se, então, 

diferenças entre alguns termos nas passagens presentes no livro de Crumb e no de Meyers. 
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Figura4 - Ilustrações acompanham as passagens de Gênesis 3:4 a 3:8. Em tradução livre: “E a serpente disse à mulher 

/ Você não será amaldiçoada com a morte, pois Deus sabe que assim que você comer a fruta seus olhos se abrirão e 

você se tornará um ser tal qual os seres divinos, e conhecerá o bem e o mal / E a mulher viu que a árvore  era boa para 

comer, tentadora aos olhos e amável de se olhar / E ela pegou um de seus frutos e comeu... / ... e ela também deu a seu 

homem, e ele comeu / E os olhos de ambos se abriram, e eles souberam que estavam nus / E eles colheram folhas e 

fizeram delas suas roupas / E eles ouviram o som do Senhor Deus andando pelo Jardim na brisa da noite, e o homem e 

sua mulher se esconderam de Deus no meio das árvores do Jardim”. 

 

 As ilustrações acima, que acompanham os trechos nos quais a Serpente convence Eva 

a comer da árvore proibida, a última convence Adão a comer em conjunto com ela, ambos 

adquirem consciência e consequente vergonha de sua nudez e se escondem de Deus, trazem 

novamente Eva com seios, nádegas e coxas bastantes fartos e em destaque. Além disso, no 

diálogo com a Serpente, Eva apresenta uma expressão de deleite em sua face; quando ela e 



37 
 

Adão provam dos frutos conjuntamente, Eva é ilustrada comendo um e segurando vários 

outros, enquanto Adão prova apenas uma unidade. Ambos esses fatores parecem aproximá-la 

dos conceitos de pecado e transgressão. 

 Retomemos, então, a pergunta: em que sentido o trabalho de Crumb difere – e 

converge – com o que a sociedade ocidental contemporânea está acostumada a ver em termos 

de feminilidade? 

 É bastante clara, em termos de convergência, a questão da sexualização da mulher (Cf. 

MOTA-RIBEIRO, op. cit.) nos primeiros capítulos do Gênesis ilustrados por Robert Crumb. 

Eva é retratada constante e repetitivamente com seios, coxas e nádegas fartas, e muito de sua 

identificação nos quadrinhos analisados está relacionada ao seu corpo – o leitor, mesmo ao 

ver Eva de costas, sabe que se trata da mulher pelo tamanho dos seus glúteos e pernas. Todos 

esses aspectos assemelham-se, em especial, a como as mulheres são retratadas e sexualizadas 

em muitas histórias em quadrinhos de heróis e heroínas (BOFF, op. cit.). Essa sexualização é 

ainda mais importante ao se tratar da figura de Eva, pois retoma a interpretação bíblica 

judaico-cristã que a enxerga como a primeira pecadora, associada à luxúria e à tentação, e que 

tende a atribuir essas características às mulheres futuras a partir do seu pecado (MEYERS, op. 

cit.). Não se pode esquecer, todavia, que esse tipo de caracterização feminina é bastante 

comum em outros trabalhos de Crumb desde o início do seu papel no movimento 

underground de quadrinhos, não apenas no The Book of Genesis. Como opina Claire Litton 

(2007): 

 

Although „60s counterculture gave the women‟s movement a chance 

to blossom, women were fighting an uphill battle; they had to go up 

against not just The Man, but the men: their own supposedly 

sympathetic compatriots.  Underground comix started in the mid-„60s 

as an exciting new venue for political discussion that was available to 

anyone with a photocopier and something to say.  However, rather 

than offering an open forum, these comix became a male-dominated 

arena, and rather than providing an intelligent, supportive atmosphere, 

they tended to endorse violence and misogyny.  R. Crumb, now 

considered the greatest of the underground artists, played a large role 

in fostering this attitude
13

. 

 

 Não é possível, todavia, classificar a Eva de Crumb como uma mulher fraca ou 

secundária nas passagens narradas – desde que é criada por Deus, Eva está presente em 20 dos 

26 quadros que retratam os capítulos 2 e 3 de Gênesis; seu corpo é relativamente grande, 

forte, e suas ações são decisivas para a narrativa – como é esperado, de acordo com a versão 

                                                           
13

Disponível em http://www.popmatters.com/feature/no-girls-allowed-crumb-and-the-comix-counterculture/. 

Último acesso em 08/09/2016, às 20hs. 

http://www.popmatters.com/feature/no-girls-allowed-crumb-and-the-comix-counterculture/
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dos textos bíblicos reproduzida na obra. Além disso, Adão não é retratado como um homem 

exacerbadamente forte ou viril, e a submissão de Eva a ele é descrita muito mais pelo texto do 

que pelas ilustrações que o acompanham – com exceção, talvez, do desenho que retrata 

Gênesis 2:24 e 2:25. Ainda assim, por mais que esteja abaixo e sendo segurada por Adão, Eva 

parece compartilhar dos mesmos sentimentos que seu companheiro, sem se mostrar 

descontente ou submissa. Por mais que demonstre vergonha após o episódio de comer o fruto 

proibido, a submissão de Eva está relacionada a Deus e não a seu companheiro humano, que 

partilha da mesma vergonha e submissão diante de Deus que ela sente; o único quadro em que 

vemos Eva sofrer é, aliás, o da passagem 3:16, na qual Deus a amaldiçoa diretamente, como 

podemos ver abaixo: 
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Figura5 - Ilustrações acompanham os trechos de Gênesis 3:9 a 3:16. Eva aparece envergonhada diante de Deus, mas 

Adão também o está; o quadro em que Eva sofre é relacionado também a Ele e não a seu companheiro.  

Em tradução livre: “E o Senhor Deus chamou o homem e disse a ele... / Onde você está? / E ele respondeu... / Eu ouvi 

seu som no Jardim, e eu tive medo pois estava nu, e me escondi / E Ele disse... / Quem te contou que você estava nu? / 

Da árvore que Eu mandei não comer, você comeu? / E o homem disse... / A mulher que você deu para ficar comigo, 

ela me deu [o fruto], e eu comi... / E Deus disse à mulher... / O que você fez? / E a mulher disse... / A serpente me 

convenceu, e eu comi/ E Deus disse à serpente.../ Por você ter feito isso, amaldiçoado seja você dentre todo o gado e 

bestas do solo! / Na sua barriga você rastejará e sujeira você comerá todos os dias de sua vida! Farei inimizade entre 

você e a mulher, e entre seus herdeiro e o dela! / Ele vai esmagar sua cabeça e você vai morder seu calcanhar! / À 

mulher Ele disse... / Eu vou aumentar terrivelmente suas dores de parto! Em dor você vai ter seus filhos! E a seu 

homem vai ficar a sua posse, e ele deve dominar você!” 

 



40 
 

 Logo, se não há necessariamente a inferiorização da personagem feminina no sentido 

de torná-la fisicamente fraca e submissa ao homem retratado, seu companheiro humano, há 

essa diminuição em torná-la extremamente sexualizada. A nudez da personagem é esperada 

pelo momento da narrativa bíblica, mas o insistente destaque a certas partes de seu corpo não 

é intrínseco ao texto. Esse destaque está relacionado, provavelmente, tanto à interpretação que 

relaciona Eva com pecado e luxúria quanto à própria interpretação de Crumb em relação ao 

feminino. 

 Por fim, afim de estabelecer um paralelo possível entre as representações analisadas 

acima e retomar a noção oferecida por Riches de que a Bíblia é apropriada das mais diferentes 

formas por seus leitores, bem como a de Meyers, que frisa esse ponto especificamente em 

relação às representações de Eva, é interessante contrastar as imagens de Crumb com uma que 

ofereça uma noção menos negativa – no sentido de menos sexual – da primeira mulher de 

acordo com a Bíblia. Para tal, podemos citar como exemplo a imagem abaixo, de Ann 

Grifalconi: 

 

 

Figura6 - And God Created Woman in Her Own Image. Ann Grifalconi, 1970. 

 

 Na ilustração de Grifalconi, vemos uma série de apropriações imagéticas e simbólicas, 

tanto bíblicas quanto artísticas.  

Trata-se de uma referência clara a The Creationof Adam, de Michelangelo, datada do 

começo do século XVI. A pintura original traz a figura de um Deus masculino criando Adão, 
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o primeiro homem bíblico, e apresenta, evidentemente, uma visão idealizada de ambos de 

acordo com a ótica do artista e de seu tempo. 

Grifalconi, por sua vez, retrata outros ideais seus e de sua época, ilustrando Deus 

enquanto uma mulher negra criando Eva, e subvertendo a passagem de Gênesis 1:27 – “And 

God created man in his own image” – para o feminino: “And God created woman in her own 

image”, frase que dá título à obra. 

Nesse caso, tanto Eva quanto Deus(a) não aparecem retratadas de maneira 

sexualizada; mesmo a nudez de Eva é bastante suave, tal qual as formas dos corpos de ambas, 

estilo que remete ao renascentista contemporâneo à Michelangelo e à obra original.  

É importante perceber que a ilustração data do ano de 1970, momento pós-

florescimento dos movimentos sociais e feministas nos Estados Unidos e Ocidente. Trata-se 

de uma representação de mulheres feitas por uma mulher numa época de forte contestação 

feminina frente a dificuldades sofridas por elas, e os contrastes com imagens feitas por 

homens como Crumb, durante e após esse período, é bastante evidente – ao vermos a mulher 

desenhada enquanto terrena e divina, vemos aspectos de sua intelectualidade e também de 

seus erros, mas estes como próprios da natureza humana e não necessariamente fontes de 

pecado, até porque a mulher aparece como filha direta de sua semelhante sagrada; trata-se de 

um ideal acerca do feminino, evidentemente, mas um que subverte as noções geralmente 

difundidas acerca desse gênero. 
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3. SODOMA E A DESTRUIÇÃO DOS HOMENS 

 

3.1. LEITURAS DO IMPLÍCITO EM GÊNESIS 19 

 

 A estratégia adotada nesse segundo momento de análise pouco difere daquela 

empregada no capítulo anterior. Partimos do capítulo 19 do livro do Gênesis, o qual se refere 

à história da destruição da cidade de Sodoma e das demais cidades da região de planície (“and 

all the plain”,Gen. 19.25), buscando entendê-lo em duas vias principais: como ele tem sido 

lido por alguns autores e como Robert Crumb, na fonte, o ilustrou. É importante ressaltar que, 

no presente capítulo, são utilizados como apoio os argumentos de alguns autores, mas a 

discussão e polêmica acerca do capítulo 19 do livro do Gênesis não se encerram nos 

mesmos
14

.  

 Sobre o início do capítulo, William John Lyons (2002), relembrando a passagem de 

Gênesis 13.11-13 na qual Ló (Lot) chega a Sodoma, argumenta que os fatos de ele ter 

ganhado um posto logo no portão da cidade e também de que suas filhas – ainda que 

permaneçam virgens nesse ponto da narrativa – tenham conquistado maridos em Sodoma 

indicam que Ló, mesmo vindo de fora, já estava sendo assimilado à cidade (ibidem, p. 215). 

Todavia, diferentemente dos outros moradores, Ló segue o protocolo da hospitalidade e 

oferece abrigo aos viajantes que chegam até ele; o fato de isso não ter sido feito por mais 

ninguém contribui, na visão de Lyons, para construir uma ideia do (mau) caráter dos 

habitantes de Sodoma – do qual Ló provavelmente estava ciente e também por isso desejou 

tirar os forasteiros da rua e trazê-los para um ambiente supostamente mais seguro (ibidem, pp. 

216-217). Essa ação contribui para que o personagem seja compreendido como uma figura 

positiva, correta, ainda que ofereça suas filhas à multidão em sua porta. Contudo, Lyons crê 

que Ló não é um personagem completamente correto, especialmente por causa de sua 

crescente caracterização negativa em outras narrativas bíblicas e pelo episódio de incesto com 

suas filhas. Ambos apontariam para um Ló egoísta e distante de Deus. Portanto, seria mais 

adequado lê-lo como alguém que oscila entre o ser correto e o incorreto (ibidem, pp. 218-

223).  

 Outra questão levantada por Lyons é a do gênero das pessoas fora da casa. Isso porque 

estas são nomeadas frequentemente como “os homens de Sodoma” (the men of Sodom) ou “as 

pessoas” (the people), deixando aberto o significado quanto a tratar-se de homens ou seres 

humanos em geral. Lyons argumenta ser mais provável a primeira hipótese, e acrescenta a 

                                                           
14

 Importante estudo em português sobre o tema e algumas de suas nuances podem ser encontrados em 

HELMINIAK, 1998. 
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ideia de que estão em jogo na narrativa duas distinções que não são necessariamente relativas 

a gênero: “those outside the house (either men of the city or, perhaps, all the people of the 

city) and those inside (either Lot or, perhaps, Lot and his female family)” (ibidem, p. 226).  

Assim sendo, aqueles que se encontram fora da casa afirmam querer “conhecer” os 

visitantes (that we may know them, Gen. 19.5) e também essa palavra é passível de 

questionamentos. Lyons explicita: enquanto certos autores interpretam-na num sentido de 

depravação (homo)sexual, outros apontam fatores que podem contradizer essa simples 

concepção. Um deles é o fato de Ló oferecer suas filhas mulheres aos habitantes de Sodoma, 

acreditando que seria possível que os mesmos sentissem atração também por elas; outro 

posicionamento é o de que o crime a ser criticado na história é o de estupro, não importando 

qual gênero poderia ser violentado; pode-se também pensar que os habitantes de Sodoma 

falharam em oferecer hospitalidade aos visitantes e por isso serão punidos futuramente 

(ibidem, pp. 226-229). A visão de Lyons tende a questionar e complexificar esses e outros 

fatores: 

 

The offence of the men of Sodom does include anelement of violent 

sexual abuse. But this is not necessarily to say that thehomosexual 

aspect of the activities of the men of Sodom does not formpart of their 

offence. In my opinion, this text cannot be used to answer 

thequestions of whether a male homosexual act is itself 'wicked', 

cannot beused to state definitively that the offence outside the house 

does involvehomosexuality as well as rape. (…) But part of the point 

of this very narrative is that the Sinaitic Torah that condemns male 

homosexuality in Israel is not wholly applicable to the men of Sodom 

(…) It may be that prohibitions against homosexuality per se were 

actually a purely Israelite concern. (ibidem, p. 229) 

  

 Ele também entende que os habitantes de Sodoma teriam, com essas ações e com a 

insistência em tentar abrir a porta de Ló mesmo após serem atingidos pela luz que os cegou, 

oferecido provas suficientes de sua maldade/corrupção para justificar sua destruição por Deus 

– destruição que, aparentemente, adotaria um modo patriarcal de justiça por condenar também 

as mulheres da cidade e não apenas os homens que se provaram corrompidos, caso “the men 

of Sodom” se refira literalmente aos homens de lá (ibidem, pp. 232-233).  

Todavia, existiria um pecado específico cometido por essas pessoas? Lyons discorda – 

para ele, mesmo que muito se acredite que a punição venha devido ao suposto pecado da 

homossexualidade ou mesmo a outras atitudes pontuais, “it would be better to say that there is 

no sin of Sodom at all if by that term a specific course of sinful action is meant (...) that term 

is held to mean a particular wicked way of life” (ibidem, p. 234, destaques meus). Esse modo 
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de vida (way of life) seria, no caso, um conjunto de ações que afastassem o grupo de viver de 

acordo com regras estabelecidas por Deus. Quais ações incorretas específicas são cometidas 

pelos moradores de Sodoma e das demais cidades destruídas não são, todavia, esclarecidas – 

há apenas a sugestão e interpretações de violência, homossexualidade e falta de 

hospitalidade. 

É possível inferir ainda, novamente pela leitura de Lyons, que a transformação da 

esposa de Ló em sal vem do fato de que, ao olhar para trás, ela estaria simbolicamente tendo 

dificuldade em se afastar de um local que representava esse modo de vida corrompido e por 

isso também merecia alguma punição (ibidem, p. 247). Por mais que Ló e suas filhas escapem 

com mais sucesso da destruição das cidades condenadas, é interessante notar que isso não os 

exime de cometerem atos considerados pecaminosos no andar da narrativa. Lyons acredita 

que o incesto entre pai e filhas provém justamente da distância destes para com Deus, ainda 

que tenham sido salvos por Ele anteriormente (ibidem, p. 252). Não é ignorável, contudo, o 

fato de que os descendentes dessa relação sejam os futuros “pais” dos moradores de Moabe e 

Amom, nações inimigas de Israel – possivelmente uma estratégia de ironia por parte daqueles 

que confeccionaram o fim de Gênesis 19. 

 Weston Fields (1997), por sua vez, argumenta que tanto o incesto no fim da narrativa 

quanto a ameaça de estupro no começo da mesma servem para provar o ponto de que 

transgressões sexuais de poucos indivíduos geram efeitos desastrosos em comunidades 

inteiras – seja pela destruição das cidades, seja pela geração de filhos inimigos de Israel. 

Sobre a destruição de Sodoma e das demais cidades envolvidas no episódio, inclusive, Fields 

destaca a existência de proporções muito singulares: 

 

The description of the blazing destruction which befalls the wicked 

cities (…) is so extraordinary, so striking, so exceptional and 

complete, that subsequent biblical accounts of destruction by fire are 

likely to remind the audience of this ancient momentous destruction. 

No city is judged and destroyed by God in a more memorable way 

than Sodom when fire comes down on it like burning rain, leaving no 

survivors. (…)  The plethora of words employed to depict the 

devastation combine to create an impression of a singular, astonishing 

conflagration. Fire rains upon the cities(ibidem, p. 137). 

 

 

 Já Patrick Vandermeersch (in: NOORT; TIGCHELAAR, 2004) se dedica a estudar 

algumas interpretações bastante peculiares que pretendem, por diferentes vias, quebras tabus 

existentes a respeito desse capítulo do Gênesis. Uma delas segue o caminho de que os 

habitantes de Sodoma gostariam de “conhecer” os visitantes de maneira literal, não sexual – 
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saber quem eles eram e quais eram suas intenções. De acordo com esse raciocínio, a 

associação da história de Sodoma com a homossexualidade não seria original ou intencional, 

mas resultado de interpretações e épocas posteriores (ibidem, pp. 155-156).  

Outra análise exposta por Vandermeersch é aquela que enxerga o pecado de Sodoma 

como o desejo dos habitantes de relacionar-se com os mensageiros de Deus para que se 

tornassem, eles mesmos, deuses. Aqui também se argumenta que a associação específica com 

a homossexualidade teria nascido posteriormente, possivelmente em repressão a práticas entre 

os homens que viviam juntos em monastérios no século XI (ibidem, pp. 160-163). 

 

 

3.2. REPRESENTAÇÕES EXPLÍCITAS POR ROBERT CRUMB 

 

 O que é possível observar na fonte em relação a essas passagens? Ela coincide ou se 

distancia das interpretações analisadas anteriormente? 

É interessante notar, preliminarmente, que em nenhum momento Crumb se refere aos 

visitantes como anjos, tal qual a versão bíblica de King James
15

, por exemplo. Os mesmos são 

referidos como “messengers” - mensageiros, como vemos na imagem abaixo, que abre o 

capítulo: 

                                                           
15

 Disponível em http://www.kingjamesbibleonline.org/Genesis-19-kjv/, último acesso em 18/10/2016, às 11:46 

http://www.kingjamesbibleonline.org/Genesis-19-kjv/
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Figura 7 - Ilustração que se refere ao versículo Gen. 19-1. Em tradução livre: “Capítulo 19 / E os dois mensageiros 

chegaram a Sodoma à noite, quando Ló estava sentado no portão de Sodoma” 

 

 Tal escolha não cumpre o papel, todavia, de diminuir a importância dessas duas 

personagens. Elas são ilustradas de forma humanizada, mas a figura de Deus ao longo do livro 

também é feita dessa forma. Além disso, nas ilustrações seguintes, elas assumem as funções 

que se esperam tratando-se de anunciar a Ló e sua família o destino da cidade, o que revela a 

proximidade dos mensageiros com a divindade. Eles são mostrados, também, resgatando Ló 

dos homens de Sodoma e, em seguida, vemos a poderosa cegueira que atinge esses últimos – 

cena que é ilustrada de maneira caricata, com pessoas desesperadas, de olhos arregalados e até 

(não intencionalmente) agredindo umas às outras ao tentar achar a entrada para a casa de Ló. 

São vistas, ainda, crianças do sexo masculino em meio aos homens mais velhos, 

provavelmente para representar o trecho “from the smallest to the biggest” – “do maior ao 

menor” - do versículo Gen. 19.11: 
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Figura 8 - ilustração referente a Gen. 19.11. Em tradução livre: “E os homens à entrada da casa foram golpeados com 

uma luz cegante... / ...do menor ao maior, e eles não conseguiram achar a entrada” 

 

 Ainda que sejam interpretados por Crumb como vemos acima, desesperados e 

caricatos, em nenhum momento esse autor faz menção à sexualidade específica dos homens 

de Sodoma. Desde a primeira vez em que são mencionados enquanto pessoas de índole 

duvidosa – “very evil offenders against the Lord” - já no capítulo 13 do Gênesis, o leitor se 

depara com homens praticando violência, mas não algo que implique atos sexuais, como pode 

ser visto abaixo:  

 

 

Figura 9 - ilustrações referentes a Gen. 13.11-13. Em tradução livre: “E Ló escolheu para si toda a planície do Jordão, 

e Ló viajou para leste, e então eles se separaram um do outro. Abrão permaneceu nas terras de Canaã, enquanto Ló 

habitou entre as cidades da planície, e ele montou sua tenda perto de Sodoma. / Mas as pessoas de Sodoma eram 

criminosos muito maus contra o Senhor”  
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 O gênero das pessoas residentes em Sodoma, contudo, muda de acordo com o trecho 

da narrativa ilustrada por Crumb. 

 Nas cenas em que eles estão ao lado de fora e tentando entrar na casa de Ló, são 

ilustrados enquanto homens exclusivamente – ou seja, o autor lê “the men”, nesse caso, como 

pessoas do sexo masculino. 

 

 

Figura 10 - ilustrações referentes a Gen. 19.4-8. Em tradução livre: “Eles ainda não tinham deitado quando os homens 

da cidade, os homens de Sodoma, dos rapazes aos anciãos, todo e qualquer homem entre eles, se reuniram ao redor da 

casa/ E eles gritaram para Ló e disseram a ele... / Onde estão os homens que vieram a ti esta noite?!? / Traga-os a nós 

para que nós possamos conhecê-los!! / E Ló saiu ao encontro deles à entrada da casa, fechando a porta atrás de si, e 

ele disse... / Por favor, meus irmãos, não façam mal! Vejam, eu tenho duas filhas que não conheceram homens! Deixe-

me trazê-las a vocês, e vocês podem fazer o que quiserem com elas! / Apenas a esses homens não façam nada, afinal, 

não estão eles sob a sombra de meu telhado?!?” 
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Figura 11 - ilustração referente aGen. 19.9. Em tradução livre: “E eles disseram... / Para o lado! / E eles disseram... / 

Esse homem veio como um forasteiro e agora acha que pode julgar!! / Agora vamos lidar pior com você do que com 

eles!!” 

 Não obstante, quando Sodoma é destruída, figuras femininas aparecem nas ilustrações, 

contribuindo para a interpretação de que, por mais que as pessoas que tenham se provado 

corrompidas sejam do sexo masculino, havia habitantes mulheres na cidade, que foram 

condenadas juntamente a (e talvez por causa de) seus homens.  

Paralelamente, a atenção que Crumb dá para a destruição de Sodoma e das demais 

cidades é bastante notável. Ele emprega desenhos grandes, complexos e detalhados em seus 

traços e seus sombreados, além de dividir versículos em várias partes para poder inserir mais 

imagens em relação a uma quantidade reduzida de palavras. Os amontoados de pessoas e 

destroços contribuem para criar a sensação de caos proveniente do colapso. É impactante, 

também, notar que as formas humanas são muito bem detalhadas em um quadro e se reduzem 

a algo parecido com sombras escuras no quadro seguinte, o que sugere os efeitos do fogo 

sobre elas, que foram queimadas vivas na destruição de Sodoma. Fica claro que Crumb 

também interpreta essa destruição de forma singular e grandiosa, tal qual a visão que Fields 

(op. cit.) oferece sobre a mesma. 
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Figura 12 - ilustração referente à primeira parte de Gen. 19.24. Em tradução livre: “E Deus fez chover sobre Sodoma 

e Gomorra enxofre e fogo...” 
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Figura 13 - ilustrações referentes às demais partes de Gen. 19.24 e também a Gen. 19.25. Em tradução livre: “De 

Deus... / ... dos céus... / E ele aniquilou todas aquelas cidades e toda a planície, e todos os habitantes das cidades, e o 

que cresceu no solo”.  Notar o fato de que esses desenhos ocupam uma página inteira do livro de Crumb. 
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 Quanto à cena de incesto que se segue após a destruição de Sodoma e das demais 

cidades, é possível notar, novamente, acentuada sexualização das mulheres em questão – o 

que fica ainda mais explícito por estas estarem, nesse caso, praticando de fato relações 

sexuais. Seus seios, coxas e nádegas são ilustrados de forma bastante avantajada – tais quais 

os de Eva em Gen. 2 e 3 - ao passo em que Ló aparece de forma quase inocente, sem uma 

clara consciência da situação na qual está inserido – condição também comparável a de Adão 

em Gen. 2 e 3. Isso fica ainda mais claro por Crumb fazer questão de colocar o recipiente de 

bebida, usada para confundir os sentidos do pai das mulheres, ao lado ou mesmo nas mãos de 

Ló nos dois quadros em que ele aparece copulando com suas filhas. É curioso perceber que a 

primeira expressa um sorriso ao fazê-lo e a segunda demonstra dúvida ou choque, escolha que 

pode implicar que a decisão foi tomada, na visão de Crumb, com certeza e segurança apenas 

por parte da filha mais velha. 

 

 

Figura 14 - ilustrações referentes a Gen. 19.33-35. Em tradução livre: “E naquela noite elas deram vinho para que seu 

pai bebesse... / ...e a mais velha veio e se deitou com seu pai, e ele não soube quando ela se deitou ou quando ela se 

levantou... / E no dia seguinte a mais velha disse à mais nova... / Veja, na noite passada eu deitei com meu pai. Vamos 

dar vinho a ele novamente hoje à noite, e você vai e se deita com ele, para que possamos manter viva a semente de 

nosso pai! / E naquela noite novamente elas deram vinho para que seu pai bebesse, e a mais nova se levantou e deitou 

com ele, e ele não soube quando ela se deitou ou quando se levantou” 
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 A cena acima, todavia, é a única que retrata relações sexuais de forma explícita no 

Gênesis 19 de Crumb. O leitor não se depara, em nenhum momento, com quadros que 

retratem as orientações sexuais dos moradores de Sodoma. O(s) pecado(s) deles não é (são) 

ilustrado(s) claramente por Crumb em nenhum momento; há a sugestão de violência e 

agressividade, mas essa é a distância interpretativa alcançada pelos desenhos – nada relativo à 

homossexualidade, portanto, é enxergado nestes. Fica visível que Crumb optou por desviar-se 

pouco do texto escrito nesse sentido. 

 Ló, por sua vez, não pode ser enxergado como um homem excessivamente correto 

nem excessivamente corrompido em nenhuma das ilustrações. O personagem parece bastante 

aflito com a maioria dos acontecimentos inicialmente, mas acaba se deixando levar pelo 

próprio curso da história. Mesmo nas cenas em que mantém relações com as próprias filhas, 

fica claro que Crumb enfatizou o estado quase inconsciente do homem, tornando difícil 

acreditar que a intenção seja retratá-lo como alguém corrompido – mas não há nada que 

corrobore, também, para afirmar que ele fosse exclusivamente correto de acordo com essa 

interpretação.  

 Quanto a suas filhas, é também difícil concluir que sua sexualização venha do fato 

delas estarem moralmente distantes de Deus. Como visto no capítulo anterior do presente 

trabalho, Crumb tende a desenhar mulheres de forma bastante sexual, exagerando suas partes 

geralmente consideradas eróticas. Assim, as formas de seus corpos atuam menos para 

representar seus possíveis desvios de caráter e mais como um meio de transparecer como 

Crumb enxerga ou idealiza a figura feminina em geral.  

É inclusive curioso notar como ele ilustra o final de Gênesis 19, logo após as cenas de 

incesto: 

 

 

Figura 15 - ilustração referente a Gen. 19.36-38. Em tradução livre: “E as duas filhas de Ló ficaram grávidas de seu 

pai. E a mais velha pariu um filho e o chamou de Moab; ele é o pai dos moabitas dos dias atuais. E a mais nova 

também teve um filho e o chamou de Bon-Ammi; ele é o pai dos amonitas dos dias atuais” 
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 Ao passo em que nenhuma menção a Israel é feita, não apenas os filhos homens mas 

também suas mães são ilustradas como caçadoras, fortes, possivelmente aquelas que 

sustentam a família recentemente criada. Sua sexualização exagerada ainda se faz presente – 

notar especialmente o seio daquela que aparece em evidência escapando de sua roupa – mas 

um outro caráter – e este, sim, completamente proveniente da imaginação e interpretação de 

Crumb – é acrescentado às mulheres em questão.  

Tal representação se torna bastante peculiar, ainda, quando contrastada com a figura 

de Ló, que aparece (não gratuitamente) no canto inferior esquerdo do quadro. O homem 

aparece sentado, esbanjando cansaço e impotência, praticamente alheio a tudo que o cerca no 

sentido de apenas observar e pouco agir.  

É possível que tal atitude seja, na visão de Crumb, um resultado de todas as desgraças 

pelas quais Ló foi submetido – as ameaças dos moradores de Sodoma a seus visitantes e a ele 

próprio, ter que deixar sua cidade, saber que a mesma foi destruída, perder sua esposa e, em 

estado ébrio, ter relações com as próprias filhas. É como se seu desespero (Figura 16) tivesse 

se transformado, finalmente, em desistência. 

 

 

Figura 16 - ilustração referente a Gen. 19.18-19. Em tradução livre: “E Ló disse a eles... / Oh, não, meu Senhor! Veja, 

agora, seu servo encontrou gentileza em seus olhos, e você revelou grande misericórdia, que mostrou a mim ao salvar 

minha vida, mas eu não posso fugir para as terras altas, para que o mal não tome conta de mim e eu morra!!” 
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CONCLUSÃO 

 

4.1. SOBRE AS PROXIMIDADES ENTRE GÊNESIS 2, 3 E 19 

 

Afinal, o que a história de Eva e a de Sodoma podem ter em comum, seja em seu texto 

ou suas ilustrações? Durante a confecção deste trabalho, foi possível perceber que há, pelo 

menos, três semelhanças entre as narrativas estudadas. 

Em primeiro lugar, ambas falam sobre pecado – mas nenhuma delas o faz de maneira 

tão explícita quanto as interpretações recorrentes fazem parecer.  

Na história de Adão e Eva, o pecado seria cometido, em essência, pela mulher, a qual 

come o fruto da árvore proibida. Não restam dúvidas de que se tratou de um ato proibido 

anteriormente pela personagem de Deus, mas a palavra “pecado” não é, em nenhum 

momento, utilizada. Como destacaram Meyers (1988) e Mota-Ribeiro (2005), muito do que se 

entende por “pecado original” nasceu de interpretações posteriores à confecção do texto 

bíblico, e não raro estas serviram para subjugar e diminuir a mulher, dentro e fora de 

contextos religiosos. Robert Crumb, homem, branco, heterossexual e ocidental, desempenha 

também seu papel nesse sentido – ilustra Eva como uma personagem bastante sexualizada, 

como a maior parte de suas personagens femininas, mas não se pode dizer que essa 

interpretação é exclusiva de seu imaginário; esta é, na verdade, cultural nas sociedades com 

influências judaico-cristãs, inclusive na norte-americana, na qual o autor se insere social e 

historicamente.  

Essas sociedades costumam, também, entender Gênesis 19 como uma história de 

punição aos homossexuais (ou ao pecado da homossexualidade). Contudo, nas linhas e 

entrelinhas do texto bíblico, nunca é explicitado o que os homens de Sodoma faziam de 

errado de acordo com as leis divinas, mesmo que seja afirmado e reafirmado que algum grave 

erro eles cometiam. Sua postura é descrita no texto do Gênesis de maneira bastante agressiva, 

mas Crumb parece optar pelas interpretações que não os colocam como homossexuais. Por 

mais impactantes que sejam seus desenhos acerca da destruição das cidades da planície, não 

são ilustradas cenas de sexo senão às referentes ao incesto das filhas de Ló para com seu pai – 

as quais aparecem, tal qual Eva, bastante sexualizadas em tais cenas, inclusive com 

características corporais quase idênticas às atribuídas por Crumb à primeira mulher criada por 

Deus. 

Em segundo lugar, ambas as histórias trazem visões contraditórias e/ou polêmicas a 

respeito do texto bíblico em relação a grupos socialmente minoritários na sociedade 

contemporânea ocidental – respectivamente, mulheres e homossexuais em Gênesis 2-3 e 
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Gênesis 19. Independentemente da leitura que se faça, as discussões a respeito desses 

capítulos e as ilustrações de Crumb reafirmam o que traz a obra de Riches (2016): a Bíblia é 

uma construção e, assim sendo, foi usada de diversas maneiras por diversos grupos, seja para 

oprimi-los, seja para inocentá-los. A interpretação que Crumb dá em suas ilustrações parece 

ser a seguinte: Eva seria, de fato, o grande vetor da expulsão dos humanos do Jardim do Éden 

e, além disso, é uma figura que remete bastante a sexo e pecado; todavia, sua submissão é 

muito mais notável em relação a Deus do que necessariamente a Adão, o homem. Não é uma 

interpretação totalmente libertadora em relação ao feminino, mas não se pode dizer que seja, 

da mesma maneira, de total inferiorização. Quanto à história de Sodoma, o que o leitor vê é 

uma história bastante gráfica de destruição, mas não do motivo desta. Não há posicionamento 

claro sobre a sexualidade dos homens de Sodoma nas ilustrações, portanto, não se pode dizer 

que Crumb os retrata, nessa obra, como homossexuais.  

Em terceiro lugar, ambas as passagens tratam – seja claramente ou por meio de 

interpretações conferidas – do tema do desejo humano em se tornar divino. Em Gênesis 3, a 

serpente oferece à Eva a possibilidade de comer o fruto proibido e, assim, “ter os olhos 

abertos” e “conhecer o bem e o mal”, para se tornar tal qual os seres divinos ou o próprio 

Deus, e Eva aceita. Paralelamente, sobre Gênesis 19, Peter Vandermeersch (2004) traz, dentre 

outras, a interpretação de que o desejo dos moradores de Sodoma de “conhecer” (seja qual for 

o sentido atribuído à palavra) os visitantes vinha do fato de que estes tinham noção da 

proximidade dos mensageiros para com Deus, e queriam tornar-se também deuses ao ter 

contatos com estes forasteiros.  

Para além das semelhanças específicas, é relevante notar que as ilustrações destes e 

dos outros capítulos da obra de Crumb se enquadram muito mais no aspecto detalhista/realista 

e menos icônico, ambos descritos por McCloud (1995). Com esse tipo de desenho, mais o 

leitor fica consciente da complexidade física e artística e menos se identifica com as 

personagens. Crumb não pretende que seu leitor enxergue a si mesmo no Gênesis, apenas que 

o leia de maneira ilustrada e impactante. 

 

 

4.2. SOBRE THE BOOK OF GENESIS E HISTÓRIA 

 

 The Book of Genesis foi ilustrado por Robert Crumb em 2009, sendo que esse 

quadrinhista começou a trazer sua presença para o meio dos quadrinhos por volta dos anos 

1960 e 1970, tornando-se uma essencial figura para o underground das HQs e, em algum 

nível, para a contracultura norte-americana. O que é possível, portanto, enxergar em The Book 
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of Genesis, que ressalte suas características de produto histórico e passível de análise 

enquanto fonte? 

 Em primeiro lugar, como visto no primeiro capítulo deste trabalho, a partir da década de 

1960 surgiram movimentos sociais como o movimento negro, movimentos políticos, 

feministas, homossexuais e anti-guerra, alinhados ao desejo por mudanças também no campo 

cultural. Além disso, os padrões familiares e de consumo foram alterados. Nesse contexto 

emergiu a contracultura e também os comix, cenário no qual Crumb começou a produzir seus 

quadrinhos.  

 The Book of Genesis se aproxima dos trabalhos undergound mais antigos de seu 

ilustrador por trazer cenas de sexo explícito, violência exacerbada e consumo de bebidas 

alcoólicas, mas, ironicamente, todas essas facetas fazem parte do texto bíblico original, 

bastante anterior aos séculos XX e XXI. Crumb não cria o texto, mas o ilustra, e suas 

ilustrações tornam gritantes os temas pouco conservadores do primeiro livro do Antigo 

Testamento.  

 Os traços empregados nas ilustrações, por mais que confiram uma grandeza de detalhes 

considerável a The Book of Genesis, também contribuem para criar a atmosfera provocante, 

típica de Crumb desde os anos 1960 e típica também dos demais produtos contraculturais 

dessa época.  

 Quando se analisou a imagem da mulher desenhada por Crumb em Genesis 2-3 e a não-

imagem dos homossexuais em Gênesis 19, foi com a intenção, também, de enxergar as 

influências tanto das interpretações religiosas mais recentes quanto dos movimentos 

contemporâneos a Crumb, como o feminista e o homossexual, em suas ilustrações. Foi 

possível enxergar que Crumb trouxe consigo não só seu estilo individual, mas diversas marcas 

do turbilhão social e cultural que viveu no início de sua carreira. 

 A fonte aqui analisada, contudo, é um produto mais recente. Mesmo que traga algumas 

marcas estilísticas e temáticas de décadas passadas, foi produzida em 2009, já no século XXI, 

num meio de quadrinhos posterior à novidade do underground e cada vez mais imerso nas 

graphic novels seguintes aos anos 1990.  

 Além disso, a obra, que traz um texto religioso em ilustrações que podem ser 

consideradas provocativas por públicos mais conservadores (mesmo que sua intenção, 

alegadamente, não seja de ridicularização do texto sagrado), foi concebida numa América dita 

secular mas ainda muito protestante e/ou espiritualizada (HOOVER, 2006).  

 Assim, The Book of Genesis pode ser visto como produto de um autor e de uma 

sociedade secularizados, mas nos quais a religião se faz presente mesmo que não por crença 

própria - Crumb não crê que as palavras do Gênesis venham de Deus ou da inspiração direta 
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Dele, mas escolhe esse livro como material de trabalho e estudo. A realização do The Book of 

Genesis se deu em um período “livre” e secular, no sentido de que Crumb não poderia ser 

oficialmente julgado por subversão, heresia ou ateísmo, mas o próprio autor reconhece que há 

públicos importantes que podem se sentir ofendidos com seu trabalho. 

 Como expõe Terry Eagleton, na obra que chama de A morte de Deus na cultura: 

 

Repetidas vezes (...), aquilo que aparenta ser um autêntico ateísmo não 

o é nem de longe. (...) As sociedades não se tornam seculares quando 

descartam totalmente a religião, mas quando já não são 

particularmente mobilizadas por ela. (...) Hoje, uma das mais patentes 

refutações da alegação de que a religião desapareceu da vida pública 

chama-se Estados Unidos. A modernidade tardia (ou pós-

modernidade, se preferirem) desenvolve algumas dessas práticas 

simbólicas em relação à propriedade pública. Entre tais práticas está a 

religião, que sob a forma dos diferentes revivalismos e 

fundamentalismos torna-se novamente uma força política a ser levada 

em conta (EAGLETON, 2016, pp. 10-13). 
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