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RESUMO: A figura do homem que ri, criada no romance homônimo de Victor Hugo, em 

1869, configura-se implantada na cultura popular, como atestam suas recriações em 

romances gráficos e mangás de diferentes culturas. Artistas e escritores se inspiraram do 

personagem hugoano, o mais célebre sendo o personagem do Coringa da HQ Batman, de 

Bob Kane e Bill Finger, sempre marcado pelo riso eterno e imóvel, esculpido por um corte 

profundo na boca, estendida quase até as orelhas. Interessa-nos então confrontar o texto de 

Hugo e os romances gráficos produzidos no século XXI: o do espanhol Fernando de Felipe, 

publicado em 2000 e a série francesa do roteirista Jean David Morvan e do desenhista e 

colorista Nicolas Delestret, publicada entre 2007 e 2011. Nossa discussão focará a 

representação da figura feminina, o caráter metamórfico de variedade e de transformação 

comuns à mulher hugoana, que se configura antes de tudo enquanto figura da natureza, 

através das personagens de Josiane e Dea, alvos de desejo e amor de Gwynplaine, o homem 

que ri. Hugo pretende que o século XIX seja o início da liberação social feminina e do julgo 

marital, e a narrativa advoga pela causa. Interessa-nos investigar e comparar a maneira pela 

qual os romancistas gráficos compuseram, na contemporaneidade, e por meio de sistemas 

sígnicos particulares, as vertentes do corpo feminino e que marcam sua equivocidade, para 

além do pudor, da doçura e do acolhimento, e também enquanto animalidade, malícia e 

sexo.  
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 Muitas são as interfaces partilháveis entre a literatura e os romances gráficos, o que 

faz com que se apresentem diferentes diálogos e perspectivas possíveis de estudos e 

relações entre ambos. As histórias em quadrinhos constituem uma arte quase tão antiga 

quanto o cinema, mas que durante algum tempo foi marginalizada enquanto considerada 

unicamente como entretenimento destinado exclusivamente a crianças e adolescentes. Tal 

panorama já não se configura nessas condições desde uns trinta anos, quando os quadrinhos 

passaram a abordar todos os gêneros e temas, sob as mais diversas formas. Entre as 

                                                           
79

 Professora do Departamento de Teoria Literária e Literaturas da Universidade de Brasília 

(juniabarreto@unb.br); Coordenadora do Grupo de Pesquisa Victor Hugo e o Século XIX 

(victorhugo@victorhugo19.com.br) 

mailto:juniabarreto@unb.br


ANAIS DA III JORNADA DE ESTUDOS SOBRE ROMANCES GRÁFICOS 
Universidade de Brasília, 24, 25 e 26 de setembro de 2012 
Grupo de Estudos em Literatura Brasileira Contemporânea 
 

 

165 
 

nomenclaturas e formatos pelos quais passou e/ou que se declina atualmente essa arte, 

desponta o romance gráfico, diferenciando-se dos quadrinhos e congêneres para parte da 

crítica, em geral por sua extensão, complexidade e sofisticação da intriga, densidade da 

psicologia dos personagens, a séria abordagem de temas de cunho político, social, histórico 

ou mesmo pessoal. Mas, seria, sobretudo a sutileza da narrativa, o lugar da enunciação, que 

melhor distinguiria o romance gráfico, desde o impacto provocado por Art Spiegelman em 

Maus (1986), fazendo com que a voz do autor viesse superpor-se à dos personagens dos 

quadrinhos. Em 2003, após a obra ter ganhado o prêmio Pulitzer especial em 1992 pela área 

de Letras, o romancista Philippe Pullman constatava a dificuldade de classificá-la a partir 

de uma concepção clássica de literatura, revelando a complexidade e a fertilidade inerente 

ao conceito de romance gráfico:  

 

É uma história em quadrinhos? Uma biografia ou uma ficção? É um 

trabalho literário ou um trabalho gráfico, ou os dois? Utilizamos o termo 

romance gráfico, mas algo de literário como o romance pode realmente 

funcionar sob a forma gráfica? as palavras e as imagens funcionam 

diferentemente: poderiam elas trabalhar juntas sem derivar em direções 

opostas?. (SMOLDEREN, 2005, p.74). 

 

No que interessa a este estudo, consideraremos as obras por nós abordadas, o 

L’Homme que rit de Fernando de Felipe (publicado na Espanha em 1999 e na França em 

2000) e a série de mesmo nome, editada em 04 volumes, de autoria do roteirista Jean David 

Morvan e do desenhista e colorista Nicolas Delestret (publicados na França entre 2007 – 

2011) enquanto literatura gráfica, romances gráficos, criados a partir de uma fonte primeira, 

o romance L’Homme que rit, de Victor Hugo. Nossa abordagem, de cunho comparado, 

pretende confrontar a representação da figura feminina na narrativa hugoana do século 

XIX, com duas de suas recriações - como já anunciado, os romances gráficos de Fernando 

de Felipe e os 04 volumes de Morvan e Delestret, a fim de investigar se os romances 

gráficos, enquanto arte, mídia e processo de comunicação, criador de prazer e construtor de 

elos sociais da contemporaneidade (DACHEUX, 2009, p. 11), preservam a equivocidade 

do corpo feminino delineada por Hugo e como o fazem, através de seus diferentes códigos, 

envolvendo a literatura, a pintura, o cinema, etc., tensionando assim arte literária e indústria 

cultural da edição. 



ANAIS DA III JORNADA DE ESTUDOS SOBRE ROMANCES GRÁFICOS 
Universidade de Brasília, 24, 25 e 26 de setembro de 2012 
Grupo de Estudos em Literatura Brasileira Contemporânea 
 

 

166 
 

O romance Homem que ri do escritor francês Victor Hugo foi publicado em 1869, 

no período em que o autor esteve exilado na ilha anglo-normanda de Guernesey. A 

narrativa, integrante de um projeto literário-político maior
80

, pretende discutir a prática 

despótica da Aristocracia e seu efeito na sociedade. Para tal, Hugo toma como pano de 

fundo a aristocracia inglesa do final do século XVII e início do século XVIII, no momento 

em que o rei Jacques II entrega uma criança, herdeira de um desafeto político seu, 

pertencente ao pariato inglês, a um mestre da desfiguração humana, membro de uma 

associação internacional de marginais e marginalizados, os chamados comprachicos, que 

praticavam o comércio de crianças e sua “monstruação” – isto é, a arte de torna-las 

monstro. A assustadora cirurgia da bucca fissa usque ad aures
81

 consistia em imprimir um 

riso eterno sobre o rosto, escancarado e imutável, rasgando na face, da boca até as orelhas. 

Tal prática fazia do paciente um bufão insólito e grotesco, destinado ao escárnio geral, 

quando transformado em mera caricatura, um esboço extravagante da condição humana. 

Esse personagem-aberração, de nome Gwynplaine, encontrar-se-á ao longo da trama 

dividido entre duas figuras femininas, as quais, juntas, constituem a representação da 

mulher na narrativa hugoana. A primeira, Dea, foi salva ainda bebê dos braços da mãe 

morta e imersa na neve, pela também criança Gwynplaine, este por sua vez abandonado 

pelos comprachicos e em fuga desesperada pelo istmo de Portland. Dea ficará cega devido 

à neve e ao frio e crescerá doce, suave e grata ao Homem que ri, a quem ama acima de 

tudo. A segunda figura feminina, Josiane, é a irmã bastarda da rainha Anne
82

. Figura 

controversa da Aristocracia, sensual e sedutora, Josiane transgride, tem vida própria, tenta 

se construir e se realizar enquanto ser social. Quando assiste o histrião Gwynplaine no 

papel do monstro na peça Caos vencido, encenada em uma feira popular no centro de 

Londres, ela deseja avidamente a aberração. Entre amor e desejo (sexo), o Homem que ri se 

encontrará dividido entre Dea e Josiane. 

Hugo nos diz que é preciso desconstruir todo olhar que se presta a ver o mundo 

expresso num conjunto de categorias binárias, pelas quais o homem representaria o positivo 
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e a mulher o negativo. A história revela que o homem foi normalmente associado ao bem, 

ao sagrado, à virtude, ao que é elevado, ao puro, à essência, à descoberta, ao dizer, à 

significação; enquanto a mulher estaria ligada à ideia de mal, de profano, de pecado, de 

inferior, de impureza, aparência, ligada ao mistério, ao indizível e à não significação. Essas 

caracterizações binárias se impõem obscuramente, apesar das diferenças existentes e da 

diversidade dos contextos históricos e sociais. 

A mulher na obra de Hugo é, para além de qualquer categorização, uma figura da 

natureza; ela é a própria natureza, diferenciada por duas imagens opostas, mas de origem 

natural e de certa forma divina (BARRETO, 2008). É possível reconhecê-la enquanto 

criatura que encerra em sua essência toda a aura poética, frágil e doce, associada à imagem 

do anjo e da pureza, que se reflete na personagem Dea. Mas a mulher também desperta no 

homem a tentação da carne, suscitando seus desejos os mais eróticos. Ela se associa então 

ao mistério, ao que está velado, ao mito; é identificada à imagem de devoradora, de 

infernal, como no caso de Josiane.  

Para Agnès Spiquel, Hugo define a essência do feminino em seu poema « A 

Sagração da mulher » [Le Sacre de la femme ] ( HUGO, 2002, p. 574) de 1858, enquanto 

“transfiguração da carne”, ultrapassando a antítese de “anjo” [ange] e “lama” [fange], “a 

articulação dualista da matéria e da alma” (SPIQUEL, 1997, p. 160). Referindo-se à carne 

da mulher como “argila ideal” [argile idéale], comparando a figura feminina à “matéria na 

qual brilha a alma através seu sudário” ou “lama augusta”, Hugo, segundo Spiquel, não 

mostra a carne como negação da alma, mas seu complemento, “pois ela faz irradiar a 

alma”.  

A equivocidade que caracteriza a figura feminina na narrativa do Homem que ri 

revela que, por um lado, ela está para além do pudor, da doçura e do acolhimento; e por 

outro, ela é vista como imagem da animalidade, da malícia e do sexo. A mulher hugoana se 

constitui pelo caráter metamórfico de variedade e transformação, à imagem da própria 

catedral de Notre-Dame (Nossa-Senhora), que na pureza de seu templo dedicado à Virgem 

Maria, revela na arquitetura de sua construção quimeras e gárgulas profanas de todo tipo. O 

feminino, outro por excelência, permanecerá desconhecido e inexplicável em Hugo, 

marcado por seu caráter compósito. Em O Homem que ri a mulher é representada pela 
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complementaridade dos personagens Dea (alma) e Josiane (carne), que juntas compõem 

uma figura da mulher que ainda está por vir, ao mesmo tempo carne e alma, para além de 

todas as exclusivas metafísicas. 

 

Sobre as narrativas 

 

O romance de Hugo é apresentado ao leitor dividido em três grades partes, cada 

qual composta por diferentes livros. A primeira parte se intitula O mar e a noite e é 

composta por três livros. Descobre-se que um jovem lorde, ainda bebê fora desfigurado por 

ordem do rei pelos comprachicos, fabricantes de monstros, que rasgam sua boca até as 

orelhas. Gwynplaine, como é chamado, ainda criança é abandonado pelos comprachicos no 

início do ano de1690 e salva em seguida um bebê [Dea] dos braços da mãe morta em meio 

à neve. Ambos serão posteriormente acolhidos pelo alquimista saltimbanco Ursus, que tem 

como melhor amigo o lobo Homo. A segunda parte, Por ordem do rei, é composta por nove 

livros. Gwynplaine e Dea, que é cega, crescem e se amam. Ao lado de Ursus levam a vida 

errante das feiras e dos circos. O sucesso de Gwynplaine, o Homem que ri, o transforma em 

alvo dos avanços da voluptuosa duquesa Josiane, que deseja o monstro. Reconhecido como 

filho do Lord Clancharlie, nobre proscrito, a rainha ordena maliciosamente que ele se case 

com Josiane, sua irmã bastarda, que o recusa e expulsa. Em discurso na câmara dos Lordes, 

Gwynplaine defende a causa do povo, mas seu rictus medonho e incontrolável o faz 

mergulhar no ridículo. Na terceira parte, O mar e a noite (mesmo título da primeira), se dá 

a conclusão do texto. Desesperado por se ter deixado seduzir, Gwynplaine alcança o barco 

que leva Ursus e Dea, devidamente banidos. Apesar do esperado reencontro, Dea, doente e 

fraca, não resiste e morre. Atirado pela suposta claridade da alma de Dea que parte, 

Gwynplaine caminha sobre a prancha do navio, se atira na água e desaparece.  

O romance gráfico O Homem que ri (1999) de Fernando de Felipe é dividido em 

seis capítulos, intitulados respectivamente: O mar e a noite, O insondável, O eterno 

retorno, O abismo, A queda e O mar e a noite II. De Felipe mantém o mesmo 

procedimento de Hugo de abrir e fechar a narrativa por um capítulo com o mesmo título. 

Todos os capítulos do romance gráfico estão separados por uma página inteiramente preta, 
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cujo título e uma ilustração figuram no verso. Em muitos momentos De Felipe recorre ao 

fantástico, fazendo uso de mandrágoras, por exemplo, que, nascidas em cima do cadafalso, 

vêm cobrar a vida do bebê Dea.  

Em relação ao romance hugoano, De Felipe efetua algumas alterações quanto aos 

nomes dos personagens: Josiane é Josiana e Barkilphedro é Lord Bellew; assim como altera 

algumas de suas características: o velho alquimista e filósofo Ursus da narrativa hugoana é 

retratado no romance gráfico como um homem vigoroso, de perfil animalesco e jovial – 

uma espécie de curandeiro e comediante que usa brincos. Objetos cruciais e reveladores de 

identidade na narrativa hugoana são algumas vezes alterados nos quadrinhos de De Felipe: 

a garrafa jogada ao mar contendo a revelação do processo de monstruação infligido a 

Gwynplaine é substituída por uma cabaça. 

Novos elementos foram introduzidos à narrativa de De Felipe, como a presença de 

um assassino (um homem que matou a irmã) à solta e à espreita de Gwynplaine e Dea. O 

jovem assassino é sobretudo um desequilibrado mental, que termina por se suicidar por 

meio de um ritual macabro. Há ainda uma ameaça de estupro por parte dos soldados sobre 

Dea, o que também está ausente da trama de Hugo. De Felipe introduz ainda algumas 

inquietações da contemporaneidade em seu romance gráfico, como a prática do abuso de 

preços pelo comércio. 
Por outro lado, De Felipe suprime temas caros e centrais da narrativa hugoana, 

como o abuso de poder da aristocracia e dos lordes ou altera radicalmente alguns de seus 

acontecimentos. Em Hugo, Ursus termina solitário ao lado do lobo Homo, após a morte de 

Dea devido a uma febre qualquer e o suicídio de Gwynplaine. Já no romance gráfico, Ursus 

se apunhala quando da morte de Dea com a peste, como a mãe. 

A narrativa de De Felipe é marcada por um ritmo ágil do texto e da concepção 

gráfica, por um traço volumoso e por cores sombrias e fortes, que dialogam de certa forma 

com as cores estampadas no texto romanesco, assim como a força contida no traço da 

escrita hugoana. No romance gráfico, são recorrentes as imagens de castelos, que retomam 

o motivo tão evocado na obra pictórica de Victor Hugo, assim como, em alguns momentos, 

o próprio traço gráfico do autor. A presença do erotismo feminino é bastante forte no 
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romance gráfico e as figuras femininas de De Felipe são muito próximas do protótipo físico 

da mulher contemporânea.  

Apesar das inegáveis particularidades das duas narrativas e dos muitos 

distanciamentos tomados por De Felipe é notório o diálogo entre ambos os autores. Na capa 

do romance gráfico figura consta no alto, do lado direito « D’après l’œuvre de Victor 

Hugo » (segundo a obra de Victor Hugo). O romance gráfico se encerrando com uma 

citação do romance de Hugo
83

, seguida de uma fotografia do autor feita em 1873, na qual 

De Felipe faz uma intervenção gráfica, incluindo nela um riso espectral.  

A série que compõe O Homem que ri (2007-2011), de Morvan e Delestret, apresenta 

a trama contada ao longo de quatro volumes, estes publicados em diferentes espaços de 

tempo: em 2007, O mar e a noite; em 2008, Caos vencido; em 2009, A tentação de Santo 

Gwynplaine e em 2011, Em ruína. A autoria da narrativa é construída a quatro mãos: o 

roteiro é de Jean David Morvan e os desenhos e cores de Nicolas Delestret. 

Como na obra de De Felipe, figura na capa de todos os volumes da série, ao alto e à direita, 

a inscrição « D’après Victor Hugo » (segundo Victor Hugo). Todos os volumes também 

trazem o mesmo « Avant propos » (espécie de aviso ao leitor), assinado por Morvan, no 

qual ele explica a filiação da obra à coleção Ex-Libris, dedicada à adaptação de obras da 

literatura de « todos os horizontes », assim como aborda o processo de adaptação da obra 

de Hugo para o romance gráfico. Morvan afirma que, como Hugo, que, com liberdade, 

ficcionalizou os acontecimentos históricos da Inglaterra dos séculos XVII e XVIII, o 

romance gráfico transpõe a trama para “um universo deslocado demais para ser a Inglaterra 

medieval [sic] escolhida pelo autor” (MORVAN; DELESTRET), 

optando por uma atmosfera sórdida e sublime. Segundo Morvan, o descomedimento dos 

sentimentos presente na narrativa de Hugo se refletiria na opção dos autores do romance 

gráfico por “criar um mundo que estivesse visualmente no diapasão desse descomedimento, 

a fim de torná-lo graficamente mais palpável.” (MORVAN; DELESTRET) 
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Morvan é bastante fiel à trama, ao tom, aos personagens, ao espaço/tempo da 

narrativa hugoana. O texto é enxuto, com muitos momentos silenciosos, nos quais a palavra 

é totalmente suspensa e só as imagens ocupam as paginas. A linguagem usada pelos 

malfeitores comprachicos é marcada pelo uso do vocabulário popular e de gírias, 

misturando o inglês, o francês e o espanhol, a fim de caracterizar o jargão dos bandidos e 

marginalizados de toda parte. Morvan assim caracteriza o jargão dos comprachicos em uma 

das sequências do romance gráfico: 

« Rechargez!! » 

« Fuego! » 

« The last one fait demi-tour!! Hourra!! » 

« Regardez tous, la police nous montre son ass-hole!! » 

« Victory!! God bless nous!! » 

« Puta Madre, on a eu chaud! J’ai l’impression que we are lucky today. » 

« Alors, nous sommes perdidos. » (MORVAN; DELESTRET, 2007, p.14)  

 

Questionamos se essa mistura de línguas em seu uso popular construída por Morvan 

não seria uma provável alusão à introdução feita por Hugo do « argot »
84

 na literatura 

francesa do século XIX.  

A narrativa de Morvan e Delestret se utiliza de flash-backs e a alternância de 

espaços e ações é constantemente marcada pela mudança de cores. De um espaço no qual 

se desenvolve determinada ação, caracterizado predominantemente por cores fortes em tons 

de vermelho, laranja, amarelo e verde durante a cena da chegada de Gwynplaine na casa de 

Ursus, passamos a um conjunto de páginas em tons mais sombrios de azul, verde, cinza, 

roxo e rosa descrevendo o périplo dos comprachicos durante a tempestade em alto mar. O 

traço de Delestret é sobretudo fino e as cores constituem forte elemento narrativo. Parece-

nos que, no decorrer da narrativa, as cores vão perdendo sua vitalidade, ficando mais 

pálidas, principalmente nos dois últimos volumes, o que evidenciaria o momento em que 

Gwynplaine toma consciência de sua condição de aristocrata e se aproxima da corte, 

iniciando sua descida ao inferno.  

Na trama de Morvan e Delestret há o acréscimo de algumas ações que não estão no 

romance de Hugo, mas que não interferem na trama central. Quando ainda está com os 
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 Argot: falar popular e próprio a determinados grupos, meios, e à linguagem críptica dos malfeitores. 
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comprachicos, a criança Gwynplaine cai ao mar e escapa nadando. Há também a 

celebração do noivado de Josiane e Lord David, que não consta no romance. O rei Jacques 

II figura no romance hugoano apenas de forma alusiva, pois no momento da trama ele já se 

encontra morto, o que se sucede no exílio. No romance gráfico, o rei ‘Jacqk’, como é 

denominado, aparece atuando junto às duas filhas, Anne e Josiane. Há também uma 

tentativa de suicídio de Gwynplaine com uma pedra, que não figura no texto de Hugo.  

Como no texto de hugoano, o romance gráfico também se dedica à problematização 

da alteridade, denunciando a marginalização das minorias exploradas pela aristocracia, 

como mulheres, ciganos, pobres, negros, aberrações físicas, etc. 

A construção dos personagens de Morvan e Delestret, sobretudo no que concernem 

suas características físicas é bastante estilizada e atualiza os personagens na 

contemporaneidade. Chama a atenção a forte erotização da figura de Gwynplaine, o homem 

que ri (e sua boca), erotização bem mais forte de que a erotização do corpo feminino, 

contrariamente ao romance gráfico de De Felipe. 

 

Dos personagens 

Sobre Gwynplaine, o homem que ri 

 

Hugo constrói o personagem Gwynplaine à imagem de uma máscara hedionda, 

grotesca, quase obscena, constituída da própria carne. Por ordem real, seu rosto infantil fora 

esculpido ‘artisticamente’ pelo comprachico Hardquanone, mestre da cirurgia da Bucca 

fissa usque ad aures (Boca fendida até às orelhas) a fim de produzir um monstro, 

transformando-o em bufão, vítima do exercício da barbárie e da violência. 

 

Esta ciência, hábil às seções, às obtusidades e às ligaduras havia rachado a 

boca, soltado os lábios, descoberto as gengivas, distendido as orelhas, 

aberto as cartilagens, desordenado as sobrancelhas e as bochechas, 

alargado o músculo zigomático, esbatido as costuras e cicatrizes, trazido a 

pele sobre as lesões mantendo a face no estado escancarado e dessa 

escultura poderosa e profunda havia saído essa máscara, Gwynplaine. 
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Personagem de perfil à esquerda. Desenho do próprio Hugo associado a Gwynplaine, em 1866. 

 

 No romance, a descrição da aparência física de Gwynplaine é feita de forma 

minuciosa e gradativa para revelar a hedionda fabricação bufa, o que contrapõe o forte 

impacto das imagens dos romances gráficos de De Felipe ou de Morvan e Delestret. 

 

Gwynplaine tinha os cabelos amarelos. Esta pintura de cabelos, 

aparentemente corrosiva, os deixara lanudos e ásperos ao tato. Tal 

eriçamento bravio, antes crina que cabeleira, cobria e escondia um crânio 

profundo feito para conter muito pensamento. A presumida operação, que 

havia tirado toda a harmonia do rosto e posto aquela carne toda em 

desordem, não bulira na caixa craniana. O ângulo facial de Gwynplaine 

era poderoso e surpreendente. (HUGO, 2002, p.534)   
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O Homem que ri de Fernando de Felipe, 1999 
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Figuras: O Homem que ri de Morvan e Delestret, 2007 (acima); 2011 (abaixo) 
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Sobre as figuras femininas de Hugo e suas recriações nos romances gráficos 

 

No século XIX a situação da mulher na sociedade francesa não era nada confortável, 

pois além de sua milenar tradição de exclusão da esfera pública, a mulher ainda era 

acachapada pelo código civil de 1804, o chamado Código Napoleão, que as encerrou dentro 

de uma especificidade biológica e as mantinha à parte da esfera publica. 

Em eras de industrialização e de grande demanda de trabalhadores, as mulheres 

foram ‘usadas’ e exploradas como mão de obra barata para o trabalho industrial
85

, atuando 

em empresas, ateliês, carvoarias e vidrarias. A maior parte das atividades profissionais 

femininas era mal paga. À época, as mulheres eram impedidas de exercer seus direitos 

políticos, pois eram consideradas incapazes e devido à fragilidade de seu sexo, eram 

julgadas menos qualificadas que os homens, o que ‘franqueava’ ao patronato empregá-las 

nas tarefas mais penosas e pesadas. Apesar dessa atuação fora dos domínios da casa, a 

sociedade, de forma geral, permanecia reunida em torno do discurso dos moralistas, legistas 

e teólogos, que advogava o preceito em torno do qual o lugar da mulher era no lar e que sua 

esfera profissional não deveria ultrapassar os domínios domésticos, como desejava a ordem 

burguesa e a moral cristã. 

As figuras femininas da literatura francesa do período vão em geral traduzir a ordem 

estabelecida, criando personagens que, em sua grande maioria, não fogem ao lugar 

destinado à mulher no período: são jovens que não transgridem os tabus sexuais; a mulher 

casada que é reduzida ao seu papel de esposa, dependente do homem e do status social que 

este lhe oferece; as prostitutas e cortesãs renegadas ao papel meramente exutório; as 

mulheres do povo condenadas a serem objetos sexuais (as burguesas ou nobres são privadas 

                                                           
85

 Na França, em média, o salário da mulher correspondia à metade do salário de um homem. 
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de autonomia e liberdade, podendo ser possuídas e vendidas em casamentos de interesse) 

ou, a depender da condição social, são fadadas à violência e à miséria. 

Victor Hugo vai se tornar, no decorrer dos anos e ao longo de seu projeto literário e 

político um ferrenho defensor dos direitos da mulher, principalmente a partir dos anos de 

exílio (iniciados em 1851). Em O Homem que ri, Hugo cria personagens femininos que 

escapam aos padrões de seu tempo ou do tempo da ação, sobretudo o personagem da audaz 

e bastarda duquesa Josiane. No romance hugoano a equivocidade feminina é marcada pelo 

antagonismo existente entre os personagens Dea (a cega e atriz) e Josiane (a virgem 

devassa e erudita), mas que juntas constituem a representação da mulher dentro da obra.  

 

Dea era pálida, essa mulher [Josiane] era rubra. Dea era a aurora, essa 

mulher era o amanhecer. Dea era bela, essa mulher era soberba. Dea era a 

inocência, a candura, a brancura, a alvura, o alvádio; essa mulher era a 

púrpura e sentia-se que não temia o rubor. Sua irradiação transbordava o 

camarote e ela ocupava o centro, imóvel, em não se sabe qual plenitude de 

ídolo. (HUGO, 2002, p. 552) 

 

Dea 

Em oposição a Josiane está Dea, cujo nome latino significa deusa. Dea é uma 

mulher admiravelmente bela e suave apesar da cegueira. Se Josiane é explicitamente 

identificada por um lado a Lilith, Ísis e Diana, e por outro a Astarte, Afrodite e Vênus – 

numa associação a deusas e monstros, Dea, em sua pureza, percebia a alma. “Dea era uma 

natureza rara. O que faz o interior de seu ser é uma divina perseverança do amor”. 

 

Pálida, cabelos castanhos, magra, frágil, quase trêmula devido à sua 

delicadeza que dava medo de quebrá-la, admiravelmente bela, os olhos 

plenos de luz, cega. [...] Sobre seu rosto, através do qual o dia não 

penetrava, os cantos dos lábios tristemente curvados exprimiam esse 

desapontamento amargo. [...] Seu olhar morto tinha algo de fixidez 

celeste. (HUGO, 2002, p. 534-5) 

 

Apesar do antagonismo em relação a Josiane, mas que se une na construção do 

feminino hugoano, Dea é apresentada em paralelismo e complementaridade com 

Gwynplaine, no que concerne a fatalidade e a miséria humana. Considera-se que cada um 

havia nascido em um compartimento do sepulcro, Gwynplaine no horrível e Dea na 
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escuridão; que ambos tinham existências tenebrosas, Dea no seu interior, Gwynplaine na 

aparência; Dea existia como um fantasma, Gwynplaine como um espectro; Dea coberta por 

um véu (a noite) e Gwynplaine por uma máscara (seu próprio rosto); todos dois 

extremamente solitários, Dea marcada por um isolamento fúnebre e Gwynplaine por um 

isolamento sinistro; Dea proscrita da luz e Gwynplaine banido da vida. Dea não pode ver a 

horrível aparência de Gwynplaine e assim consegue ver sua alma.  

A figura da heroína no romance de Hugo se constitui em parte pelo personagem 

dessa mulher cega e sensível que é Dea, figura que certamente não encontrou aceitação ou 

identificação maior por parte do leitor da época
86

, a quem vai se juntar outra mulher, outra 

parte do feminino, que é Josiane, figura não menos contraditória. 

Nos romances gráficos de De Felipe e Delestret o personagem de Dea é totalmente 

relegado a um plano secundário e pouco influi na narrativa. 

De Felipe conta a história de Dea (como o Homem que ri a encontrou na neve) 

sobretudo como apoio ao percurso de Gwynplaine e à adoção de ambos por Ursus e Homo. 

Após atingirem a idade adulta, Dea parece ter pouca importância na vida de Gwynplaine e 

pouco participa da trama. Aparece em poucos quadrinhos (08), geralmente em segundo 

plano, suas falas são mínimas e o amor e a cumplicidade entre os dois, tão importante no 

romance, não é enfatizado por De Felipe. Dea ressurge ao final da trama, em mais 08 

quadros, também sem grande importância, apesar de Gwynplaine se suicidar após vê-la 

morrer em seus braços. Para o leitor, diferentemente do romance, não há a sensação de 

hesitação de Gwynplaine entre as duas mulheres, Dea e Josiane. A relação entre 

Gwynplaine e Dea é essencialmente fraterna, sem qualquer alusão libidinosa de ambas as 

partes. Mesmo as declarações de amor de Dea são desprovidas de emoções. Na realidade, o 

personagem parece desprovido de todo atrativo (físico ou intelectual). Nem no traço dos 

desenhos, nem nas falas do personagem, a figura feminina de Dea consegue se impor por 

um motivo qualquer dentro do romance gráfico. Uma das heroínas do romance de Hugo, a 

Dea de De Felipe nos parece mais uma figurante, apesar de ser peça chave na base e no 

encerramento da trama. 

                                                           
86

 O romance de Hugo, publicado em 1869, após Os Miseráveis (1862) e Os Trabalhadores do mar (1866), 

não alcançou o sucesso esperado, nem de público e nem da crítica, devido em parte ao ‘excesso’ de 

abordagens e temas ‘delicados’, tratados por Hugo. 
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Dea de Felipo de Felipe, 1999 

 

Figuras: Dea de Felipo de Felipe, 1999 
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Em Morvan e Delestret, Dea divide com Josiane duas das quatro capas da série do 

romance gráfico L’Homme qui rit (Dea, vol. 1, La Mer et La nuit e Josiane, vol.3, La 

Tentation de Saint Gwynplaine). No volume 1, Dea só aparece como criança, mas o volume 

2, Chaos vaincu, é aberto com uma cena de declaração mútua de amor entre Dea e 

Gwynplaine.  

 

 

 

Um pouco mais adiante se sucedem diversas cenas que ilustram a cumplicidade e a 

união entre os dois.                                          
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    Figuras: Dea de Morvan e Delestret, 2008 

 

 

A relação entre Dea e Gwynplaine não é, no romance gráfico, desprovida de 

sexualidade. Gwynplaine não só admira quanto deseja Dea o que vai acentuar a hesitação 

do bufão entre as duas mulheres. Num dos quadros abaixo vemos Ursus espiando os 

‘filhos’ por um buraco, imprimindo um caráter voyeur e sensual à cena. 
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Dea de Morvan e Delestret, 2008 
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Dea conta a Gwynplaine do frisson que experimenta durante suas atuações na peça 

‘Caos Vencido’, quando sua mão toca o rosto de Gwynplaine. O bufão, por sua vez, é 

mostrado seminu e em posições audaciosas com Dea, que ele afirma ser “tudo para ele”, 

apesar de não parar de pensar no bilhete da audaciosa Josiane, nos seguintes termos: 

“Quero você. Te amo. Venha.”         
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Figuras: Dea de Morvan e Delestret, 2008 

 

Dea é parte integrante dos volumes 2, 3 e 4 da série de Morvan e Delestret e 

constitui-se como uma das heroínas do romance gráfico ao lado de Josiane. Gwynplaine se 

mostra dividido por ambas no romance gráfico, assim como no texto de Hugo.  
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Dea de Morvan e Delestret, 2009 

 

Dea é um personagem que encarna a alma, que ama e que luta por Gwynplaine e 

pela vida, até que sua luz se apague totalmente. 

 

 

Dea de Morvan e Delestret, 2011 
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Josiane 

Filha bastarda do rei Jacques II e princesa no espírito, Josiane se entediava na corte 

e, por isso, ‘caçava’ divertimento junto à plebe de Londres na calada da noite.  

O personagem de Josiane assusta e seduz. Sua aparência física revela uma mulher 

jovem, provocante e de uma beleza embaraçadora. Hugo descreve uma mulher muito alta, 

com uma farta cabeleira, cabelos cor louro-púrpura, robusta e viçosa. Tem um corpo de 

uma brancura sagrada, tingido de vermelho vivo, além de seios esplêndidos. Josiane “era a 

carne. Nada era tão magnífico”. Seu riso é descrito como tendo uma graça singular e seus 

olhos, um azul e o outro preto, são inteligíveis, acentuando a aparência metamórfica de 

Josiane: 

 

Um de seus olhos era azul e o outro preto. Suas pupilas eram feitas de 

amor e de ódio, de felicidade e de desgraça. O dia e a noite se misturavam 

no seu olhar. (HUGO, 2002, p. 491) 

 

Josiane tinha o aplomb mitológico de deusa; sendo considerada uma perfeita 

preciosa
87

. Ela própria se diz a “Eva do abisso”, mulher, monstro, fada e deusa, “à imagem 

da quimera”. O narrador a considera “um recipiente de vida”, uma “hidra”. 

Mulher inabordável e provocante, Josiane vivia na expectativa de um ideal lascivo e 

supremo. Importava-se muito pouco com sua reputação, mas era muito apegada a sua 

glória. “Todas as corrupções, em estado visionário, estavam nessa virgem. (...) Sentia tal 

pendor ao impudor, que ela era pudica.” Josiane não tinha “nenhum amante; castidade 

muito menos”. Para ela, “parecer fácil e ser inalcançável, eis a obra-prima”. Uma 

“imaculada desenfreada”! Sobre os homens, “(...) arre! Um deus quando muito era digno 

dela, ou um monstro”. Josiane tinha desejos abjetos; era fascinada pelo disforme e pelo 

monstruoso. Ela diz a Gwynplaine:  

                                                           
87 O preciosismo (séc. XVII) é “comumente definido como um movimento intelectual e social essencialmente 

feminino e aristocrático, que se formou no âmbito dos salões, em reação contra a grosseria, a incivilidade e a 

vulgaridade dos grandes senhores. Tais salões eram organizados por mulheres chamadas de “preciosas” e 

neles a produção literária era altamente valorizada. Aí se praticava a arte da conversação, as artes em geral, a 

cultura, a moda, a política e a corte. (...) Essas mulheres eram influentes na Corte e poderosas na cidade, 

devido a suas redes mundanas e seus sólidos laços com as esferas das finanças. (...) As ‘preciosas’ 

reivindicavam o casamento livremente consentido e a liberdade de se divorciar.” In: BARRETO, Junia. 

Madame de Lafayette e a fundação do romance moderno francês. Cerrados. 2011, p. 204, 205, 206 
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Eu sou uma deusa? Anfitrite se deu ao Cíclope. Fluctivoma Amphitrite. 

Eu sou uma fada? Urgele se entregou à Bugryx, o andróptero com oito 

mãos unidas. Eu sou princesa? Maria Stuart teve Rizzio. Três belas, três 

monstros. Eu sou maior que elas, visto que você é pior que eles. (HUGO, 

2002, p. 698). 

 

Altiva, inacessível, sem escrúpulos, mas sem manchas na sua reputação, “Josiane 

tinha essa plenitude de segurança que produz o orgulho ignorante, feita do desprezo de 

tudo”. Tinha um desdém inconsciente, involuntário e confiante. Josiane era ambiciosa e 

“capaz do impossível”.  Mulher polida, letrada, culta, uma intelectual (conhece até a língua 

árabe), Josiane pretendia permanecer livre. Essa liberdade consistia em fazer suas próprias 

escolhas (como suas saídas noturnas às escondidas), decidir suas companhias e 

companheiros. Josiane queria, sobretudo ter direito a decidir sobre seu corpo e seu próprio 

destino. 

A complexidade e a equivocidade da figura feminina de Hugo não aparecem com a 

mesma força nos romances gráficos. De Felipe constrói um personagem que revela a parte 

deusa e monstro de Josiane, mas que se prende principalmente ao erotismo e à sexualidade, 

reduzindo a psicologia do personagem hugoano, o que não impede que texto de Hugo 

continue a dialogar com o romance gráfico. 

 

Se mulher significa pecado, como não sei qual concílio afirmou, nunca a 

mulher foi tão mulher como nesses tempos. Jamais, cobrindo sua 

fragilidade com seu charme, e sua fraqueza com sua potência, ela se fez 

absolver tão imperiosamente. Fazer do fruto proibido o fruto permitido, é 

a queda de Eva; mas fazer do fruto permitido o fruto proibido, é seu 

triunfo. Ela termina por aí. No século dezoito a mulher puxa o ferrolho 

sobre o marido. Ela se tranca no Éden com Satã. Adão fica do lado de 

fora. (HUGO, 2002, p. 698). 
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Josiana de Felipo de Felipe, 1999 

 

 De Felipe não poupa a erotização do traço para caracterizar Josiana, assim como 

apela para a nudez explícita de toda a sexualidade feminina nas cenas de amor com 

Gwynplaine, gerando, a nosso ver, uma visão maniqueísta da figura feminina. O 

personagem de De Felipe se reduz a sua dimensão sexual, limitando a figura feminina a um 

manancial de prazer, apesar de todo o desprendimento de Josiana. O personagem só 

aparece na narrativa desnudo e na função de seduzir Gwynplaine. 

                 Josiana de Felipo de Felipe, 1999 
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Josiana de Felipo de Felipe, 1999 
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Dialogando com o romance de Hugo, Josiana de De Felipe (assim como a Josiane 

de Morvan e Delestret) perde o interesse pelo monstro assim que descobre que o mesmo lhe 

será imposto como marido. O casamento tem o poder de tirar-lhe todo o arrebatamento em 

relação ao objeto desejado; e ela procurará então outro amante. 

 

 Josiana de Felipo de Felipe, 1999 

 

 

A Josiane de Morvan e Delestret, assim como Dea, é um personagem feminino mais 

complexo. O personagem figura em três dos quatro volumes da série. Josiane aparece ainda 

pequena, já exaltada pela beleza, e é prometida pelo rei a Lord David, sob a cólera da irmã 

Anne, desprovida de toda a graça, e o desagrado da classe política.  
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Josiane de Morvan e Delestret, 2007 

 

 

Como no romance de Hugo, Josiane assume diferentes identidades: a mulher do 

povo, a duquesa que frequenta o submundo e a aristocrata inglesa, filha bastarda do rei. 

 

Figuras: Josiane de Morvan e Delestret, 2008, 2009 
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O terceiro volume da série é totalmente dedicado à tentação que Josiane representa 

para o monstro que, por sua vez, exerce a mesma atração sobre a bela. Na tentativa de 

escapar de sua nova morada na corte, Gwynplaine, assim como no romance hugoano, 

vislumbra Josiane, como numa pintura sublime. 
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Josiane tentará seduzir o bufão com dinheiro, atrativos pessoais e sua retórica, 

relembrando a trajetória feminina de grandes mulheres e deusas extravagantes. O discurso 

hugoano é por vezes recuperado no romance gráfico, mas os autores acrescentam à 

personalidade da bela um lado sado-masoquista, que pede a Gwynplaine que a insulte e que 

lhe machuque. O traço fino de Delestret não esconde a sensualidade que encarna o 

personagem, mas a erotização das cenas se vale principalmente da enorme e horrenda boca 

de Gwynplaine, metáfora do sexo feminino, motivo pelo qual, no romance, a boca do 

monstro causa tamanho pavor e desconforto às mulheres. 
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Josiane de Morvan e Delestret, 2009 
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O personagem de Morvan e Delestret parece resgatar a equivocidade 

feminina esboçada no texto hugoano, e faz os personagens Dea e Josiane se 

integrarem numa só figura feminina. Não só a narrativa, mas todas as contracapas 

dos livros da série apontam para essa complementaridade das duas figuras.  

 

Considerações finais 

 

Parece-nos importante assinalar aqui que Victor Hugo se tornou defensor dos 

direitos da mulher, principalmente a partir dos anos de exílio (1851) e, sobretudo após seu 

retorno à França (1871), quando tomou para si em sua vida política, a causa feminina. Em 

1872, Hugo assim se pronunciou sobre as mulheres: 
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É doloroso dizer: na sociedade atual, existe uma escrava. A lei tem 

eufemismos; o que eu chamo uma escrava, ela chama uma menor; essa 

menor segundo a lei, essa escrava segundo a realidade, é a mulher. O 

homem delimitou de forma desigual os dois platôs do Código, cujo 

equilíbrio importa à consciência humana; o homem verteu todos os 

direitos de seu lado e todos os deveres do lado da mulher. Daí uma 

profunda inquietação. Daí a servidão da mulher. Na nossa legislação tal 

como ela é, a mulher não possui, ela não demanda ou defende causa na 

justiça, ela não vota, ela não conta, ela não é. Existem cidadãos, mas não 

existem cidadãs. Aí está um estado violento: é preciso que ele cesse. (...) 

Redobremos nossa perseverança e esforços. Nós conseguiremos, 

esperamos, compreender que uma sociedade é mal feita quando a criança 

é deixada sem luz, quando a mulher é mantida sem iniciativa, quando a 

servidão se esconde sob o nome de tutela, quando o fardo é tão mais 

pesado que o ombro que é mais fraco; e reconhecer-se-á que, mesmo do 

ponto de vista do nosso egoísmo, é difícil compor o bem estar do homem 

com o sofrimento da mulher.
88

 

 

A figura feminina no romance O Homem que ri de Hugo é marcada pela 

ambiguidade, pela equivocidade e a dualidade espírito-corpo, a qual, historicamente, é 

equivalente ao masculino-feminino. Ao homem, a criação, a razão, a esfera pública; à 

mulher, a procriação, as emoções e as paixões, a esfera privada. A essa divisão de 

territórios se acrescenta um julgamento de valor, visto que o corpo, em toda tradição antiga 

e cristã, é menosprezado em relação ao espírito; a materialidade sexual não sendo 

compatível com a espiritualidade. (DETREZ, 2002, p. 183-4). 

O tandem Dea-Josiane, constituindo a figura da mulher à imagem da natureza, corpo 

e espírito, revela então uma nova visão de representação do feminino hugoano no século 

XIX. Mesmo se os personagens nos parecem completos por si mesmos, eles não se bastam; 

eles se completam e existem um em função do outro. Parte do feminino ama o monstro, 

outra o deseja; Josiane o corpo, Dea a alma; as duas instâncias compondo a figura da 

mulher na narrativa, invertendo a relação que opunha feminino e masculino.  Nenhum 

dos personagens femininos procria ou se casa. Representam emoção e razão, se apaixonam 

e criam intelectualmente, transitam pela esfera privada e pública. Juntas, passam pelo 

                                                           
88

 Esse texto foi escrito para ser lido em 09 de junho de 1872, durante um banquete organizado pela causa 

“emancipação civil das mulheres” e em seguida foi publicado, no dia 11 de junho do mesmo ano, no jornal Le 

Rappel. Cf. nota 121 de M.-C. Bellosta, in HUGO, V. Actes et Paroles III, 2002, p. 1134. 
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pudor, a doçura e o acolhimento; mas também pela animalidade, a indecência, a malícia, o 

sexo.  

A equivocidade feminina na narrativa hugoana é marcada pelo caráter metamórfico 

de variedade e transformação. Metamorfose e transformação configurada apenas 

graficamente pela Josiana de De Felipe, que encarna a bela que se transforma 

momentaneamente no monstro, apesar da personagem, juntamente com Dea não 

representarem qualquer avanço na visão maniqueísta da figura feminina, se distanciando, 

sobretudo do espírito erudito, libertário e audacioso encarnado pela Josiane hugoana. 

Ambiguidade que é também relembrada no romance gráfico de Morvan e Delestret, 

reafirmado também em todas as contracapas da série através das duas figuras acopladas de 

Dea e Josiane, constituindo a figura feminina, conforme desvelada na escritura hugoana. 

Mas as personagens femininas dos romances gráficos, sobretudo a Josiane de De Felipe, 

que se prende a uma representação por demasiado sexista da mulher, não atualizam ou 

avançam a discussão lançada por Hugo no século XIX em torno do desejo feminino e do 

lugar e das relações da mulher na sociedade, corroborando assim, através das imagens e do 

traço, da arte literária, mas também da força da indústria cultural, para veiculação de uma 

visão no mínimo equivocada da figura feminina. 
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