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RESUMO: 

A antiguidade clássica faz parte da nossa cultura, as histórias de heróis e deuses 

continuam sendo contadas até os dias atuais.. Esse artigo é um estudo sobre o mito de 

Orfeu adaptado para uma história em quadrinhos A canção de Orpheus presente em 

Sandman sobre o ponto de vista da intermidialidade. Fazemos alguns apontamentos 

sobre como o mito é recriado por Neil Gaiman, como a linguagem da arte sequencial 

contribui e acrescenta a narrativa clássica, presente nas obras dos poetas latinos Ovídio 

e Virgílio, dessa forma, atualizando o mito e ao mesmo tempo não esquecendo as suas 

origens.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Orfeu; história em quadrinhos; poesia latina; intermidialidade,  

 

O mito de Orfeu e suas diferentes manifestações 

A mitologia clássica sempre foi fonte de inspiração para artistas em diferentes 

épocas, os mitos nunca deixaram de ser narrados, interpretados e recriados ao longo do 

tempo. Pois não apenas a mitologia clássica, mas também toda a cultura e modo de vida 

destes povos da antiguidade, fazem parte da formação cultural do ocidente e da 

formação da nossa identidade. Como afirma Cairus (2011, p. 126): “O antigo é 

identitário quando evoca as marcas de reconhecimento mútuo de um grupo social. E tais 

marcas – é bom que se frise – são construções não arbitrárias e coletivas da cultura”.  

 O mito de Orfeu é um dos mais conhecidos da antiguidade, a história do amor 

entre o poeta e Eurídice já foi narrada diversas vezes e em mídias diferentes, como no 

teatro com a peça Orfeu da Conceição de Vinicius de Morais, depois a peça foi adaptada 

para o cinema com o filme Orfeu Negro (1959 - Marcel Camus), também temos o filme 

Orfeu (1950 - Jean Cocteau). Além disso também existem representações nas artes 

plásticas como o quadro de Jean-Baptiste Camille Corot: 
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Figura 1: Orpheus Leading Eurydice from the Underworld Jean-Baptiste Camille Corot  

óleo sobre tela (1861) The Museum of Fine Arts - Houston | Houston - Estados Unidos 

Dimensões da obra: 111,8 x 137,7 cm 

Fonte: http://warburg.chaa-unicamp.com.br/obras/view/569 

  

No início da década de 1990 pela primeira vez o mito teve uma adaptação para 

os quadrinhos dentro da série Sandman escrita por Neil Gaiman
4
, publicada entre 1989 e 

1996. Foram publicadas quatro revistas narrando o mito de Orfeu, inserindo-o no 

contexto da história central de Sandman.  

O nosso estudo buscou analisar a adaptação para a revista em quadrinhos A 

canção de Orpheus (composta por quatro revistas) presente em Sandman, sobre o ponto 

de vista da intermidialidade, que nos ajudou a analisar o mito em duas mídias distintas, 

a HQ e a poesia latina. Utilizamos de duas referências sobre a história de Orfeu na 

poesia latina, Ovídio (nas Metamorfoses) e Virgílio (nas Geórgicas). Fazemos alguns 

apontamentos sobre como o mito é recriado por Neil Gaiman, como a linguagem da arte 

sequencial contribui e acrescenta a narrativa clássica. Ao mesmo tempo que conversa 

com as versões clássicas da mitologia. 

 

Sandman: a trajetória de Morpheus  

 

 A HQ Sandman, escrita por Neil Gaiman foi publicada no Brasil entre os anos 

de 1989 e 1998 em revistas seriadas publicadas uma vez por mês pela editora Globo, 

totalizando 75 HQs. Entre 2005 e 2008 a Conrad publicou dez livros de capa dura 

                                                 
4
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reunindo toda a história, hoje em dia a editora Panini detém os diretos sobre a obra e 

entre os anos 2010 e 2014 publicou quatro volumes com a história completa. A canção 

de Orpheus foi uma série produzida paralela a história principal de Sandman, publicada 

pela primeira vez no Brasil em 1993 pela editora Globo. 

 A narrativa da história em quadrinhos em questão gira em torno de Sonho 

(governante do sonhar – reino dos sonhos - também chamado de Sandman, Morpheus, 

Lorde Moldador, entre outros) e sua interação com o reino desperto (que seria o mundo 

real), assim como com os seres humanos e outros seres presentes na história. Sonho é 

um dos sete perpétuos que são manifestações antropomórficas de aspectos comuns a 

todos os seres vivos, não são deuses, e sim entidades além, responsáveis pelo 

ordenamento da realidade conhecida, sua existência mantém coeso o universo físico e 

todos os seres vivos. Os outros perpétuos e irmãos de Morpheus são: Destino, Morte, 

Destruição, Desejo, Desespero e Delírio. 

Sandman durante seus anos de publicação teve algumas histórias publicada, 

sobre o mesmo universo, porém paralelas a narrativa principal, uma delas foi A canção 

de Orpheus, forma quatro revistas, reunidas no livro Sandman – Fábulas e Reflexões 

publicado pela Conrad em 2006, juntamente com outras histórias paralelas. A versão de 

Gaiman é bastante fiel ao mito original. Em resumo, Eurídice morre picada por uma 

serpente no dia de seu casamento com Orfeu, este por sua vez, inconformado com a 

perda da mulher amada, vai ao reino dos mortos para tentar resgatá-la, com a canção 

poderosa de sua lira, comove os deuses e os convence a voltar de lá trazendo Eurídice. 

Porém com a condição de que ele não poderá olhar para trás até que ambos cheguem ao 

mundo dos vivos. Orfeu desconfiado de que ela não o estivesse seguindo, acreditando 

que os deuses fizeram uma piada com ele, olha para trás para se certificar, nisso 

Eurídice é puxada de volta para o submundo. Orfeu viúvo pela segunda vez, cai em 

profunda tristeza e não impede que as bacantes o ataquem. O que difere a HQ do mito 

original, são principalmente alguns personagens inseridos, como os outros perpétuos, 

por exemplo, sua tia a Morte o ajuda a encontrar o caminho para o submundo, mas a 

narrativa central é a mesma da clássica. A extensão da história na HQ é maior do que as 

que encontramos na poesia latina, por isso é uma narrativa mais minuciosa, com mais 

detalhes e inclui mais personagens. 

  

A história de Orfeu 
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Orfeu na literatura clássica era filho da musa Calíope e de Apolo (ou o rei 

Eagro). Ficou conhecido por ser o poeta mais talentoso que já viveu. A lira, presente de 

seu pai, era o instrumento que ele tocava e, com seu talento, Orfeu fazia com que os 

pássaros parassem de voar para escutar suas canções, e os animais selvagens perdiam o 

medo e se aproximavam. As árvores se curvavam para conseguir pegar os sons no 

vento. A mais conhecida história que se conta sobre o poeta, fala de seu amor por 

Eurídice. Logo depois que se casaram, Eurídice faleceu devido a um acidente, quando 

foi mordida por uma serpente e não resistiu. Indignado com o a morte da amada, Orfeu 

desceu ao mundo inferior com o objetivo de trazê-la de volta. Com o canto de sua lira, 

conseguiu comover a Perséfone, esposa de Hades, que convenceu a seu marido deixar 

que Orfeu levasse Eurídice de volta para o mundo dos vivos. Porém, havia uma 

condição, ele não poderia olhar para trás até que estivessem à luz do sol. Desconfiado 

de que sua mulher estivesse realmente o seguindo para fora do submundo, Orfeu pouco 

antes de chegar a superfície, se vira para trás. Imediatamente vê Eurídice sendo 

carregada de volta para o reino dos mortos.  

A maioria dos mitos na antiguidade tinham mais de uma versão, porém as partes 

centrais da história se mantinham. Para o estudo do mito em questão analisaremos duas 

fontes de dois poetas latinos. O primeiro Ovídio
5
, em seu livro As Metamorfoses dentre 

muitas narrativas mitológicas, encontramos também a história de Orfeu e Eurídice. 

Inclusive Neil Gaiman faz uma citação direta a esse poema em sua obra, nas 

páginas 182 e 183 (a informação está na nota 184 p. 269). O trecho para a edição 

brasileira foi retirado das Metamorfoses traduzido por Bocage (1765 – 1805), porém 

para a nossa análise escolhemos uma tradução mais atual
6
. 

No primeiro quadro vemos o deus Hades
7
 e sua esposa Perséfone

8
 

respectivamente, nesse momento da narrativa Orpheus está tocando a sua lira e tenta 

convencer os deuses a devolverem Eurídice para o mundo dos vivos. Nos três quadros 

abaixo vemos os efeitos que a música do poeta causa ao submundo. O primeiro, da 

esquerda para a direita, é a roda de Íxion
9
, condenado à girar em uma roda em chamas 

por toda a eternidade por ter afrontado a Zeus
10

, ela para de girar. Em seguida vemos 

                                                 
5
 Públio Ovídio Naso, poeta romano, 43 a.C – 17 ou 18 d.C 

6
 Para este estudo utilizaremos a tradução presente no artigo de GARCIA 

7
 Deus grego responsável pelo mundo dos mortos 

8
 Deusa grega da agricultura e das estações do ano, esposa de Hades 

9
 Rei dos Lápitas 

10
 Deus que governa o Olimpo, deus dos céus, raios e relâmpagos  
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que os abutres param de morder a Tício
11

, este por sua vez foi condenado a passar a 

eternidade tendo o fígado devorado por abutres pois tentou violentar a Leto
12

. Por 

último Tântalo
13

 para de correr, ele foi condenado a ter sede e fome e assim que tenta 

saciar suas vontades, a comida some e a água evapora, teve tal punição devido ao roubo 

dos manjares divinos e por ter servido a carne do próprio filho em um festim. A tristeza 

e a música de Orpheus comoveram o submundo de tal forma que os deuses permitiram 

que ele levasse Eurídice consigo. Percebemos que Gaiman utiliza de outros mitos para 

complementar a sua narrativa, trazendo assim maior complexidade e profundidade a 

mesma. 

 

Figura 2: Sandman, Fábulas e Reflexões – A Canção de Orpheus capítulo 3, p. 182. 

GAIMAN, São Paulo, Conrad, 2006. 

 

                                                 
11

 Gigante, filho de Zeus e Elara 
12

 Deusa do anoitecer, mãe de Apolo e Diana 
13

 Rei da Frígia, filho de Zeus e da princesa Plota 
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 A citação termina na página seguinte: 

 

            

Figura 3: Sandman, Fábulas e Reflexões – A Canção de Orpheus capítulo 3, p. 183 

GAIMAN, São Paulo, Conrad, 2006. 

 

 Outro poeta, Virgílio
14

, em sua obra As Geórgicas, também narrou o mito de 

Orfeu. Decidimos analisar também essa versão, mesmo o autor da HQ fazendo uma 

referência direta a versão de Ovídio, entendemos a importância de incluir o poeta, uma 

vez que identificamos relações entre a versão de Gaiman e Virgílio.  

 

Análise da Canção de Orpheus de Neil Gaiman 

 

 As histórias em quadrinho ganham cada vez mais destaque nos estudos de 

comunicação, artes e literatura. Já se passou o tempo que eram vistas como apenas para 

crianças, como afirma Eisner:  

A configuração geral da revista em quadrinhos apresenta uma sobreposição de 

palavra e imagem, e, assim é preciso exerça as suas habilidades interpretativas 

visuais e verbais. As regências da arte (por exemplo, perspectiva, simetria, 

pincelada) e as regências da literatura (por exemplo gramática, enredo, sintaxe) 

superpõem-se mutuamente. A leitura da revista de quadrinhos é um ato de 

percepção estética e de esforço intelectual. (EISNER, 1989, p. 8) 

 

 Sabemos que assim como ocorre no cinema, a adaptação de textos literários para 

a HQ é bastante frequente. Como por exemplo A Metamorfose de Kafka teve uma 

adaptação feita por Peter Kuper, também a Ilíada de Homero foi adaptada para 

quadrinhos por Walter Vetillo. No caso de Sandman, o autor utiliza de referências 

                                                 
14

 Públio Virgílio Maro, poeta romano, 70 a.C – 19 a. C 
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literárias, musicais, entre outras para enriquecer a sua obra como um todo. A história de 

Morpheus é original, ainda que tenha muitas citações a cultura pop e a arte de um modo 

geral. A história “paralela” narrada em A canção de Orpheus está inserida na história 

principal, Orpheu no caso é filho de Morpheus (personagem central do universo da HQ) 

e não filho de Apolo como na mitologia clássica. Dessa forma os perpétuos (citados 

acima) são tios de Orpheu e aparecem na história, sua mãe continua sendo Calíope, 

como na narrativa tradicional. Por isso, para a nossa análise escolhemos o conceito de 

interartes ou intermidialidade: 

O leque dos Estudos Interartes parte dos estudos de fonte, passa por questões de 

periodicidade, problemas de gênero e transformações temáticas, até alcançar 

todas as formas possíveis de imitação que ocorrem através das fronteiras ente 

mídias (em formas e técnicas estruturais, tendências estilísticas e outras mais). 

Os Estudos Interartes abrangem, além disso, aspectos transmidiáticos com 

possibilidades e modalidades de representação, expressividade, narratividade, 

questões de tempo e espaço em representação e recepção. (Clüver, 2006, p. 16) 

 

 Os estudos intermidiáticos/ interartes surgiram dos estudos comparativos, 

principalmente sobre os textos escritos. Com o tempo as abordagens sobre as relações 

de diversas mídias foram deslocando esse estudo para algo mais específico podendo ser 

chamado de intermidialidade segundo Clüver: 

Intermidialidade diz respeito não só àquilo que nós designamos ainda 

amplamente como “artes” (Música, Literatura, Dança, Pintura e demais Artes 

Plásticas, Arquitetura, bem como formas mistas, como Ópera, Teatro e Cinema), 

mas também às “mídias” e seus textos, já costumeiramente assim designadas na 

maioria das línguas e culturas ocidentais. (CLÜVER, 2006, p.18). 

  

 A fidelidade não é o mais importante dentro desses estudos, e sim como que 

novas criações artísticas surgem a partir de um modelo, como referência direta ou não. 

No caso de A canção de Orpheus, Gaiman faz citações diretas a personagens 

mitológicos, que nos leva a personagens já conhecidos dentro de uma cultura que tem 

como base a cultura grega e latina, mas nos coloca em seu próprio universo (o de 

Sandman) e dessa mescla, cria sua versão original do mito, com a exploração do recurso 

gráfico que acrescenta uma nova perspectiva sobre o mito original. 

 

O herói trágico 

 

 O início da narrativa sobre Orfeu nas três versões começa com um mau 

presságio, algo de muito grave irá acontecer: 
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De lá, pela imensidão do éter, coberto com um véu dourado, o Himeneu se afasta 

e se dirige para as regiões da Trácia e é chamado inutilmente pela voz de Orfeu. 

Aquele, na verdade, se aproximou, contudo não levou palavras sagradas, nem 

feições alegres, nem presságio favorável. A tocha aguda que ele conservou 

esteve sempre com funesta fumaça (...) (OVÌDIO, p. 3) 

 

O misérrimo Orfeu, que inda é mui bom contigo, 

Se não o tolhe o destino infligite contigo (VIRGILIO,1970, p. 95) 

 

Nos quadrinhos Orpheus sonha que está afogando e não encontra sua amada 

Eurídice, seu pai (o rei do sonhar) surge no sonho e seu filho o questiona sobre o motivo 

do sonho, o pai deixa em suspenso que talvez ele tenha sonhado com o futuro. Nos 

primeiros três quadros temos um narrador em terceira pessoa (como nos poemas) e a 

imagem em close up de Orpheus. A HQ, diferente da poesia, permite que as imagens 

contribuam com a construção de sentido da história, dessa forma texto e imagens se 

complementam trazendo mais riqueza de detalhes sobre a narrativa. A poesia também 

tem como característica ser mais concisa, e a própria métrica latina contribuía para isso. 

As traduções não seguem a métrica original do poema, no texto latino os versos eram 

milimetricamente calculados, diferente da poesia moderna e contemporânea. Isso afeta 

no texto em si, as palavras ganham um peso maior, como vemos na citação de Virgílio 

acima, apenas dois versos são utilizados para inserir o contexto trágico do mito.  
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Figura 4: Sandman, Fábulas e Reflexões – A Canção de Orpheus capítulo 1, p. 151. 

GAIMAN, São Paulo, Conrad, 2006. 

 

  A parte da narrativa na HQ em que Eurídice é mordida pela serpente se 

assemelha com a versão de Virgílio: 

Ela em flor (pensa-o bem) votada a estigia treva,  

De ti se ia fugindo ao longo da ribeira,  

Tão louca de terror, tão cega na carreira,  

Que não viu ante os pés o hidro entre a verdura, 

Guarda enorme do rio. Ai moça! Ai desventura!” (VIRGILIO,1970 p. 96) 
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Figura 5: Sandman, Fábulas e Reflexões – A Canção de Orpheus capítulo 1, p. 160. 

GAIMAN, São Paulo, Conrad, 2006. 

 

 A narrativa da HQ podemos perceber a construção da ação, no primeiro quadro 

Eurídice foge do assédio de Aristeu
15

 e sai correndo. Nos últimos quadros vemos a 

serpente e a aproximação da personagem, a construção da imagem gráfica nos faz 

perceber que ela não vê o perigo a sua frente.  

                                                 
15

 Na mitologia grega, como na história, era fazendeiro e se apaixona por Eurídice. 
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 O final da narrativa também se assemelha a versão de Virgílio, Orpheus é 

atacado pelas bacantes
16

, e devorado quase que por completo por elas, apenas restando a 

sua cabeça. O final nas Metamorfoses é menos trágico, ele se isola do mundo em 

profundo luto. Na imagem abaixo, Orpheus sendo atacado pela Bacantes.
17

 

 

 

Figura 6: Sandman, Fábulas e Reflexões – A Canção de Orpheus capítulo 4, p. 195. 

GAIMAN, São Paulo, Conrad, 2006. 

 

O fim trágico do herói 

 

                                                 
 
17

 As bacantes eram ninfas adoradoras e seguidoras do deus Baco Eram conhecidas por serem violentas, 

loucas e faziam atrocidades durante o culto. 
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Figura 7: Sandman, Fábulas e Reflexões – A Canção de Orpheus Epílogo, p. 197. 

GAIMAN, São Paulo, Conrad, 2006. 

 

Que termo! e a que viver! Lhe não impôs seu astro! 

A cabeça arrancada ao colo de alabastro 

Ia-se a volutear no Ebro, na corrente  

Do Eagro, de seu pai, mas inda a voz cadente 

Coa língua regelada – “Eurídice”, dizia:  
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- “Eurídice infeliz”- chamava na agonia; (VIRGILIO, 1970, p 98) 

 

 O final da versão de Gaiman sobre a história de Orpheus, identificamos a relação 

com a poesia de Virgílio, o herói trágico é totalmente devorado pelas bacantes, 

restando-lhe apenas a cabeça, esta que seu pai em piedade recolhe do chão. Como no 

inicio da HQ temos pai e filho juntos e a expectativa de que uma tragédia irá acontecer, 

e como na tragédia clássica, o herói trágico não pode escapar de seu destino, No final 

vemos a certificação da premunição de Orpheus em seu sonho, seu pai (Sandman) não 

podendo evitar o triste destino de seu filho, irá entrega-lo a sacerdotes para que o 

cuidem.  

 Com o nosso estudo, concluímos que a cultura clássica permanece de forma viva 

em diferentes mídias, sendo que o mito, mesmo tendo sua base coerente com a que 

encontramos nas fontes da poesia latina, é atualizado e ganha mais vida com as 

ilustrações próprias da linguagem das histórias em quadrinhos. Os estudos interartes / 

intermidialidade nos ajudaram a fazer a relação entre as diferentes mídias em que o mito 

é retratado. Como por exemplo a transformação que sofreu na poesia de Virgílio e 

Ovídio para a HQ de Gaiman. Dessa forma percebemos que a HQ usando de várias 

referências a mitologia clássica, acrescenta à narrativa original e expande a sua leitura e 

interpretação, além disso, a arte sequencial não é uma simples cópia da mitologia, 

percebemos a criatividade do autor ao inseri-la no contexto da narrativa principal de 

Sandman, acrescentando personagens e trazendo mais detalhes sobre a história. Como a 

interação entre Orpheus e Aristeu, a presença dos outros perpétuos, como a Morte.  
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