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A graphic novel Dois Irmãos, adaptação da obra homônima de Milton 

Hatoum. 

 

 

Leia abaixo a sinopse oficial do lançamento: 

Um dos livros mais importantes da literatura brasileira 

contemporânea, Dois irmãos vem, desde seu lançamento há quinze 

anos, conquistando novas gerações de leitores. E foi com o mesmo 

entusiasmo desses leitores que Fábio Moon e Gabriel Bá embarcaram 

na missão de adaptar o romance de Milton Hatoum para uma graphic 

novel. Os irmãos quadrinistas vêm igualmente arrebatando fãs e 

trazendo uma legião de leitores às HQs. Suas obras foram publicadas 

em diversos países, atravessando fronteiras culturais e políticas. 

Preservando a força narrativa de Hatoum, esta adaptação evidencia o 

talento de Bá e Moon na construção de histórias que alternam entre a 

tragédia, a delicadeza, a brutalidade e o humor. 
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Os irmãos Fábio Moon e Gabriel Bá uniram-se para adaptar para os 

quadrinhos o livro Dois Irmãos, de Milton Hatoum, que conta a 

história de Omar e Yaqub, gêmeos como eles, mas que, ao contrário 

deles, jamais alcançaram uma união que gerasse bons frutos. 

“Os gêmeos eram dois opostos, habitando o mesmo corpo e dormindo 

sob o mesmo teto.” 

Da mesma forma que Omar e Yaqub são “água e óleo”, eles são o 

contrário de Bá e Moon. Enquanto os irmãos fictícios jamais 

conseguiram cooperar num projeto, os irmãos quadrinistas 

construíram uma carreira sólida e respeitável no meio dos quadrinhos, 

justamente por serem parceiros criativos em obras como O Girassol e 

a Lua, Daytripper e este lançamento da Quadrinhos na Cia. Essa 

ironia é óbvia e significativa demais pra não ser comentada, por isto 

estou tirando-a do caminho logo no início, assim como a constatação 

de que ela certamente foi uma das motivações da dupla para 

transformar a obra de Milton Hatoum em uma graphic novel. 

http://nerdgeekfeelings.com/wp-content/uploads/2015/03/dois-irmaos-ba-moon-quadrinhos-na-cia-feat.png
http://nerdgeekfeelings.com/tag/fabio-moon/
http://nerdgeekfeelings.com/tag/gabriel-ba/
http://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=11177
http://www.companhiadasletras.com.br/autor.php?codigo=00217
http://nerdgeekfeelings.com/tag/daytripper/
http://www.companhiadasletras.com.br/busca.php?b_categoria=77&b_filtro=livro

