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RESENHA 

Ilha da fúria, HQ de Rodrigo Espina e Marcelo Trevisan 

por Jorge Nóvoa 

 

 

 

Os leitores de O Olho da História já conhecem Rodrigo Espina. Argentino radicado na 

Bahia, pinta e desenha com muito gosto para deixar a todos que entram em contato muitos 

satisfeitos com seus traçados e cores. Ele ilustrou o n. 18 da revista 

(www.oolhodahistoria.org) com desenhos caricatos – se assim podemos dizer, de 

personalidades célebres da música e do cinema brasileiro. Acontece que além de pintar e 

desenhar ele, Rodrigo, desenha quadrinhos. Melhor dizendo: Rodrigo, juntamente com 

Marcelo Trevisan lançou sua primeira HQ, intitulada Ilha da fúria. 

A história é simples. Você já foi a um desses bares da orla de Salvador, Aracaju ou 

Recife, onde se pode comer, até morrer, caranguejos? Já reparou no aparelho de televisão 

que, quando não passa uma partida de futebol ou uma corrida de carros, deve estar 

passando uma dessas lutas da UFC ou similar? Claro que sim. Virou uma espécie de moda à 

qual, como sempre, homens e mulheres, jovens, maduros e mesmo aqueles que já se 

encontram na terceira idade se adaptam como cordeiros.  

Talvez a palavra correta seja touros de arena, porque as tais lutas MMA (que vem do 

inglês Mixed Martial Arts) mistura várias modalidades e são promovidas por companhias 

como a UFC (Ultimate Fighting Championship). Os operários dessas empresas, seus peões, 

são os jovens de pescoços embutidos, corpos troncudos e cheios de tatuagens. Eles se 

aplicam a destruir seus concorrentes adversários com socos, pontapés, chutes, cotoveladas, 

etc., como se fossem pitbulls numa rinha, atiçados por donos excitados e obcecados em 

ganhar a partida e mais dinheiro. As tais rinhas organizadas pela UFC movem bilhões de 
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dólares. A UFC é a maior organização de artes marciais mistas do planeta e se inspira em 

torneios de luta livre ou vale tudo que se originaram no Brasil nos anos 30 do século passado 

(eis aí um mote para se acabar com a crença na natureza pacífica do povo brasileiro). 

Atualmente é comandada pela Zuffa Entertainment. Os lutadores de MMA (como o pseudo-

esporte é conhecido) são obrigados a praticar diferentes artes marciais, mas com espírito 

agressivo e jamais como defesa pessoal. Do jiu-jitsu brasileiro, ao boxe, ao karatê, tae kwon 

do, dentre outras, pura e simplesmente com a finalidade de reproduzir capital em larga 

escala para os comerciantes da miséria humana. O capital acumulado nesse setor vai parar 

nas mãos dos empresários de luta, mas apenas uma parcela. Nesse processo de 

comercialização de corpos e mentes de lutadores e do “entretenimento” alienado e 

compulsivo de expectadores diretos e indiretos do mundo, todos os lutadores de MMA se 

transformaram numa espécie de “lutador de arena romana” da era moderna, vez que são 

mais ou menos bem pagos, a depender do nível deles: leia-se, capacidade de destruir 

adversário no menor tempo possível. Não raro acontecem fraturas expostas e coma nesses 

espetáculos. Entretanto, os melhores cachês, se comparados ao volume de capital que 

movimentam essas máquinas de moer homens, viram um salário. É pequeno o número 

daqueles que alcançam a posição de Anderson Silva (brasileiro campeão de MMA) e quem 

lucra realmente são os parasitas e exploradores deles. Estes são uma rede interminável que 

não consegue disputar, é claro, com os grandes tubarões da cadeia de exploração: as 

grandes redes de televisão. A maioria dos lutadores só faz alimentar como aperitivo, o 

show das grandes estrelas do MMA. 

Se o “espetáculo” das lutas não é novo, ele se apoiou, entretanto, numa outra 

mercadoria digerível, a do reality show, por toda a população de todos os estratos sociais 

que já foram massificadas! A cultura “americana” soube muito bem – e de há muito, 

transformar tais shows numa indústria e as redes de televisão latino-americanas se 

aprimoraram como difusoras. A Rede Globo de Televisão – uma das maiores cadeias de 

televisão do mundo, alcançou o primeiro lugar com uma espécie de nata da mediocridade 

degradante enlatada: o massificado Big Brother Brasil. Enfim, a tônica desses programas é 

sempre a exploração das necessidades materiais e dos anseios dos seus participantes que, 

para alcançar a premiação, se submetem a toda sorte de concorrência, humilhação e 

sadomasoquismo espiritual e físico. Na verdade poderíamos dizer que vivemos numa era da 

cultura do reality show, a tal ponto que é perfeitamente possível se perceber que, das 

novelas aos jornais nacionais televisivos – e mesmo ao cinema, o princípio do “fantástico 

show da vida” – onde os programas aparentemente se apropriam da realidade da vida 

cotidiana, se apropriando na verdade de suas aparências. É o que preside as narrativas de 

documentários, de telenovelas e apresentações outras que sempre procuraram mesclar a 

ficção à objetividade do “real”.  

A HQ Ilha da fúria conta uma dessas histórias refletindo sobre ela. Ou seja, fala do 

nosso mundo onde tudo – ou quase tudo, se acha dominado pelo fetichismo da mercadoria e 

do dinheiro. Filho da pobreza, da miséria mesmo, Tony Carniceiro é o protagonista da 

história de Ilha da fúria. Na rua, Tony apanhou e terminou “aprendendo” que se quisesse 

sobreviver teria que deixar de ser “bonzinho”. E na rua mesmo ele aprendeu a lutar pela vida 
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e sua luta corporal se confunde, assim, com a luta pela sobrevivência! Termina sendo 

descoberto por um desses treinadores de “talentos”. Tony se transforma num campeão e 

ganha muito dinheiro. Quando parecia rico descobre que sua vida era semelhante à “vida dos 

outros”1 pobres. A vida de Tony será assim apenas mais uma desumanizada. Não tinha 

sentido! Ele sentia uma solidão quase absoluta. Sua vida não tinha emoções! Era vazia! Tony 

recorre às bebidas e ao sexo pago e se afunda nessas drogas! Perde tudo que havia ganhado 

nas lutas! É aí que um produtor de reality show aparece para “salva-lo”! E lhe propõe 

participar do jogo que lhe levaria ao triunfo definitivo: ele numa ilha, contra um grupo de 

opositores...! Tony parecia ter reencontrado um paraíso! Mas por pouco tempo! Rapidamente 

sua vida se transforma num inferno absoluto. Mas ele não pode reagir com o que parece 

mais evidente: sua força física. Precisa resistir, caso contrário é desclassificado. 

Dissemos que o fetichismo do capital domina quase tudo. É verdade, pois Tony ainda 

era capaz de se apaixonar e de amar! Além disso, sua revolta, fúria mesmo, também poderia 

ser incontrolável e devastadora! Como na vida real, o big brother pensa que controla tudo. 

Mas, a brecha sempre aparece mesmo para as toupeiras como Tony. Eis aí uma história 

simples e complexa contada ao mesmo tempo de forma simples e complexa. A linguagem da 

HQ exige capacidade de síntese, mas a depender do texto escrito e, sobretudo, do texto 

desenhado no quadro, a síntese se transforma em análise, mesmo quando apenas sugere, 

induz o leitor ou deixa pairando nas evidências ou de modo latente no discurso construído, a 

acidez através da qual olha a vida. 

Tudo isso encontramos em Ilha da fúria, de Rodrigo Espina e Marcelo Trevisan, que 

conseguem fugir ao lugar comum das HQs capturadas e comercializadas pela falsa indústria 

cultural e pela ideologia dominante, que sabe colar no senso comum e forjá-lo num circulo 

vicioso interminável transformando carências de emoções, de narrativas de vidas, em 

lugares vazios, e seus receptores em depósito de lixo humano, em dejetos humanos 

autômatos.  

Portanto, Rodrigo Espina e Marcelo Trevisan fazem parte de uma minoria crítica de 

criadores de HQ que navegam contra a corrente e que usam seus talentos e suas 

inteligências para desvelar as misérias humanas, conscientes e inconscientes, do capitalismo 

decadente. Neste, o capital fictício busca desesperadamente por setores capazes de elevar a 

taxa de lucro contrariando a tendência decrescente geral, particularmente aquela dos setores 

diretamente produtivos. Não é, pois, por acaso que o capital se aplica na produção de armas, 

drogas (legais e ilegais), prostituição, tráfico de gente e órgãos humanos, na corrupção, e na 

produção de mais-valor através da produção de falsos valores ou simplesmente de valores 

fictícios (títulos, hipotecas, etc.) dos quais a emissão de papel moeda é o fenômeno precoce.  

Nessa escalada atual sem precedente na história, o capital termina “inventando” um 

setor especializado na produção artificial de necessidades fictícias, sentidas como 

verdadeiras e que não se resume à comunicação e publicidade. Uma verdadeira indústria do 

                                                           

1 Lembrem-se do agente da Polícia Política da Alemanha Oriental no filme homônimo, A vida dos 
outros (Das Leben der Anderen, Florian Henckel von Donnersmarck, 2006), que, aparentemente estava 
bem naquele mundo denominado de socialismo, e termina se identificando com os supostos “inimigos” 
do socialismo que ele mesmo vigiava. 
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virtual, do ficcional, se inserta nessa roleta russa. No limite, o capital poderá viver um bom 

tempo com “crescimento real zero” se aplicando apenas na arte de transferir valores reais de 

certos espaços para outros, de certas empresas para outras. A contradição mortal reside no 

fato de que o capital não poderá prescindir de valores reais, embora não consiga mais ter 

lucro a partir da produção real. A partir de tal contradição, além da postura perdulária geral, 

da degradação do espaço natural, da destruição física e material das condições gerais de 

existência do homem, o capital, de modo coerente com a sua natureza, destrói a 

subjetividade humana e o que lhe resta de humanidade. É a fome que se alimenta da 

vontade de comer através de uma prodigiosa proliferação de uma espécie de inflação de 

formas diversificadas de valores fictícios, de anti-valores e lixo, numa economia cada vez 

mais mundializada, mas, também, mais recessiva e estagnante ou mesmo depressiva. A 

contrapartida coerente é a captura do último espaço para o capital: a subjetividade humana 

transformada como fronteira mercantil. 

A produção de reality shows faz parte, pois, da produção de uma gigantesca gama de 

produtos virtuais, simbólicos, imateriais e imagéticos, que se tornou um traço dominante da 

“cultura” capitalista tardia. Essa objetividade reproduz, assim, ampliadamente a miséria 

social subjetiva e objetiva humana. A leitura desse conteúdo todo não transparece assim de 

imediato na leitura de Ilha da fúria. Mas, esse é o contexto da história em quadrinhos e de 

inúmeras histórias reais cotidianamente vividas nos quatro cantos do planeta. Oxalá, o livro 

de Espina e Trevisan faça o sucesso que merece e que possa inspirar outros criadores, 

porque tal subjetividade explorada pelo reality show da indústria cultural dominante é 

também um filão para criadores críticos do mundo das mercadorias fictícias. Tomara que 

Espina e Trevisan não parem em Ilha da fúria, que é a prova inconteste de que o controle 

absoluto da subjetividade humana é impossível. 

  


