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A todas as gerações de fãs de O Incrível Hulk.
Aos companheiros nesta jornada, Carlos Magno e José
Aguiar, artistas dos quadrinhos que conhecem esta
história desde quando Hulk não era verde!
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Ele chegou aqui em casa às 3 horas da manhã de 13 de outubro
de 2016, no meio de uma tempestade, chacoalhando a janela do quarto!
O que eu poderia fazer?!...
Fui obrigado a atendê-lo e começar a escrever esta que é a
incrível história da força secreta que habita em cada um de nós –
super-herói ou não!
Saulo Adami

BILL BIXBY (DAVID BANNER)
FOTO DIVULGAÇÃO: CBS TELEVISION
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Jeanine Wandratsch Adami1

Na série de TV O Incrível Hulk (The Incredible Hulk, 19781982), no interior do médico e cientista David Banner habita uma
criatura que se manifesta toda vez que ele é agredido ou ameaçado.
Seu nome é Hulk.
Banner convive com o descontrole, com a perseguição de um
jornalista determinado a provar sua culpa em um crime que ele não
cometeu, e com a vigilância das autoridades, enquanto cumpre sua
jornada em busca da cura. O espectador da série de TV fica com a
imagem que seu criador transmite: a de que a criatura verde que habita
Banner é resultado de uma experiência científica malsucedida.
Como seres humanos, também temos a ilusão de que o que
nos acontece é consequência de um fator externo – que passa a ser o
culpado por tudo. Tememos o desconhecido que está arraigado em
nossa memória ancestral.
Negar ou rejeitar fortalece o poder da sombra, amplia nosso
sofrimento e revela nossa vulnerabilidade. Nos impede de expressar
nossa verdade e vivermos de forma autêntica e equilibrada, tal como
é o sonho do personagem.
Para cada aspecto essencial que existe dentro de nós há potencialmente uma energia igual e oposta para equilibrá-la. Quanto mais
integramos esses opostos da vida em nós mesmos, mais conscientes
e equilibrados nos tornamos. O problema é que julgamos alguns
pensamentos, sentimentos e comportamentos como negativos e outros
como positivos. O que denominamos como negativos são aqueles que
mais tememos ou não os entendemos plenamente.
1

Jeanine Wandratsch Adami é psicóloga, com formação em Terapia Relacional
Sistêmica, Gestalt-terapia, Bioenergética e Psicologia Transpessoal. Coautora da
biografia Doutor Nica (2012), do ensaio Estrada de Papel (2017) e coordenadora
das Oficinas de Criação Literária – Crônica e Conto, com Saulo Adami.

Por medo de vivenciar esses aspectos – sombra
ou inconsciente –, tendemos a nos livrar deles. No
entanto, jamais desaparecerão porque são partes de
nós mesmos e da vida.
Banner tem medo de ser dominado pela criatura – ou sua sombra – que ele precisa aceitar para
ser verdadeiro e assumir seu poder, sendo autor da
própria história. Ele é um profissional respeitado da
medicina e da ciência que está vivendo como um
fugitivo da justiça e de si mesmo.
Nós também temos aspectos sombrios: medo,
raiva, ansiedade, agressividade. Um lado autodestrutivo que pode se manifestar através de doenças,
vícios, situações de risco...
Banner não pode permitir que a manifestação
de Hulk faça dele uma vítima. Ele precisa assumir o
controle da situação para recuperar sua verdadeira
essência!
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Doutor David Banner... Médico,
cientista. Em busca da força que todos
possuem, recebe uma dose maciça de raios
gama e agora, quando se enfurece ou se
sente ultrajado, se transforma e tem de
enfrentar a sua maldição: O Incrível Hulk!
SAULO ADAMI
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PARTE I
AS ORIGENS DO HULK

A CRIAÇÃO DO PERSONAGEM
O físico nuclear Robert Bruce Banner era personagem da história
em quadrinhos O Incrível Hulk (The Incredible Hulk, 1962-1963), de
Jack Kirby e Stan Lee, publicada pela Marvel Comics. Banner está
testando sua bomba gama para os militares americanos quando há
uma explosão que o transforma em uma criatura gigante e violenta.
Havia quem afirmasse que a origem da trama tenha sido o filme
O Monstro Atômico (The Amazing Colossal Man, 1957), de Bert I.
Gordon. Com roteiro de Gordon, Mark Hanna e George Worthing
Yates, a história do tenente-coronel Glenn Manning que, exposto à
explosão de uma bomba de plutônio, teve sua massa corporal expandida
e sua capacidade mental reduzida, beirando a loucura e se tornando
uma criatura repugnante e violenta.
O desenhista Jack Kirby, ou Jacob Kurtzberg, nasceu em Nova
Iorque em 28 de agosto de 1917. Iniciou carreira nos estúdios Fleischer (1935), foi freelancer no estúdio Eisner & Iger. Morreu em 6 de
fevereiro de 1994. O roteirista Stan Lee, ou Stanley Martin Lieber,
nasceu em Nova Iorque em 28 de dezembro de 1922. Desde os 17
anos, é editor de revistas em quadrinhos. São eles os pais de Banner
e do Hulk!
“A editora Marvel Comics foi criada nos Estados Unidos em
1930, como Timely Publications”, escreveram Alessandra Maia e
José Messias, que pesquisam o universo dos quadrinhos Marvel e sua
transposição para o cinema. “A partir da década de 1960, ela passa a
ser conhecida por sua ‘inovação’ particular no ainda recente gênero
dos super-heróis – cujo marco histórico é o lançamento da revista
Action Comics, da DC Comics, em 1938, onde debuta o personagem
Superman – revigorando o mercado editorial de histórias em quadrinhos
que até então passava por uma de suas inúmeras crises”.
“Foi com a publicação das histórias de heróis como Quarteto
Fantástico, O Incrível Hulk, Homem-Aranha, Homem de Ferro, Thor,
Os Vingadores, entre outros – em sua maioria criados por Stan Lee
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nesse período inicial –, que a Marvel Comics se estabeleceu como
a editora que lançou o ‘super-herói moderno’, alguns dos primeiros
heróis a apresentar falhas e problemas ‘mais humanos’. Ou seja, os
primeiros a serem menos virtuosos”, analisaram Maia e Messias.
Em 1962, Lee e Kirby fizeram sucesso com o Quarteto Fantástico,
na HQ havia um personagem metade homem metade monstro, o Coisa.
E havia o livro O Médico e o Monstro, de Robert Louis Stevenson
(1850-1894), que contava a história do médico Jekyll que se transformava no monstro Hyde, segundo palavras do próprio desenhista,
para compor seu personagem tomou emprestado dos clássicos – a
literatura mais poderosa que existe. Para Lee, Hulk – assim como
Hyde e Frankenstein, criado por Mary Shelley (1797-1851) – era
um cara bom.
O batismo da criatura levou Lee a pesquisar enciclopédias e
dicionários, quando surgiu a expressão que mais se aproximava do
som ou da representação visual que buscava para identificar o monstro: hulking. Se você for buscar no Google Translator – o dicionário
usado por Stan Lee não tinha nada de virtual –, a tradução literal da
expressão seria algo como pesadão – ou, se preferir, brutamontes.
A denominação o fez lembrar de HQs dos anos 1940, quando quem
assustava mais era um monstro conhecido como Heap.
Coube a Stan Goldberg dar cor ao Hulk: vermelho, laranja, verde
ou cinza? Surgiu cinza nas primeiras tramas e, depois de atingido pelos
raios gama, foi aos poucos esverdeando.
“Quem diria que um monstro verde, feio, meio burro, com jeitão
de vilão e usando a mesma calça roxa rasgada desde os anos 1960
pudesse conquistar a simpatia de tanta gente e durar tanto tempo”,
escreveu Bruno Alves no blog Geekcafe. “Qual a explicação? Simples.
O Hulk, assim como as principais criações de Stan Lee e Jack Kirby,
é sucesso até hoje porque contém, em sua essência, aquilo que nos
identifica com ele: humanidade – mesmo que ela esteja escondida sob
uma pele verde, uma montanha de músculos e um limitado vocabulário.”
A tendência era a de que O Incrível Hulk não fosse uma história
de sucesso, considerando que os demais heróis estavam anos-luz mais
desenvolvidos, eram falantes, tinham superpoderes...
18
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Enquanto isso, Hulk
aprendeu a dar seus primeiros
pulos. Mas o personagem
caiu no gosto popular,
seus fãs exigiram que ele
continuasse sua jornada
terrena.
Integraram a equipe
das HQs, Bill Everett, John
Buscema, Gil Kane – para
ele, o monstro era a cara de
Boris Karlof! –, os irmãos
John e Marie Severin, Herb
Trimpe, Gary Friedrich,
Frank Giacoia...
Uma das parcerias
mais bem-sucedidas foi Stan
Lee e Herb Trimpe, quando
a revista O Incrível Hulk
começou a vender mais de
250 mil exemplares.
Com a passagem do
tempo – anos 1970 para
1980 –, uniram-se à equipe
Roy Thomas, Len Wein, Sal
Buscema, Roger Stern, Bill
Mantlo, Steve Englehart,
John Byrne, Doc Samson, Al
Milgrom, Peter David, Todd
McFarlane, Jeff Purves, Dale
Keown. De 1999 em diante,
vieram Joe Casey, Javier
Pulido, Ed McGuinnis, John
Byrne, Ron Garney, Paul
Jenkins, Bruce Jones, Rick
Jones...

THE INCREDIBLE HULK #1.
NA PRÓXIMA PÁGINA, A CAPA.
MARVEL COMICS

SAULO ADAMI
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A FICHA DA CRIATURA
Criação: Stan Lee e Jack Kirby.
Ano de criação: 1962.
Alter ego: Robert Bruce Banner.
Espécie: Humano modificado por raios gama.
Terra natal: Dayton, Ohio – Estados Unidos.
Formação: Físico nuclear especializado em partículas e raios
gama.
Situação atual: Desempregado.
Base de operações: Base Gama, Torre dos Vingadores.
Parentesco: Brian Banner (pai), Rebecca Banner (mãe), Elizabeth
“Betty” Ross (mulher), General Thaddeus “Thunderbolt” Ross (sogro),
Jennifer Walters (prima), Morris Walters (tio), Elaine Banner Walters
(tia), Skaar (filho).
Habilidades: Força, invulnerabilidade, resistência, velocidade e
durabilidade sobre-humanas, salto (de até 500 metros), alta resistência
psíquica, imunidade a controles mentais.
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NOTAS PARA
UMA BIOGRAFIA
Robert Bruce Banner era o filho do Dr. Brian Banner, um cientista
atômico, e sua esposa Rebecca. Embora Rebecca amasse profundamente
Bruce, que retribuiu o carinho, Brian odiava o filho. Alcoólatra, Brian
foi levado por um ciúme insano por Bruce, por ele ser objeto do amor
de Rebecca. Acreditava que seu trabalho com radiação tinha alterado
o seu DNA e lhe deu um filho mutante. Ao matar sua mulher, Brian
foi enviado a um hospital psiquiátrico.
Bruce, um intelectual, foi criado por sua tia, a Sra. Drake. Na
faculdade, Bruce conheceu Tony Stark, que aos poucos passou de
amigo a rival. Gênio em física nuclear, ingressou no Departamento de
Defesa dos Estados Unidos e trabalhou no centro de pesquisa nuclear
na Base do Deserto, no Novo México. Lá, conheceu o comandante
da base, Thunderbolt Ross, oficial da Força Aérea, e sua filha Betty
Ross, por quem se apaixonou.
Bruce desenhou e supervisionou a construção de uma arma
nuclear conhecida como Bomba Gama ou Bomba-G. Sua invenção,
segundo ele, é capaz de iniciar uma era de paz e harmonia. Tony
Stark afirmou que seu invento era perfeito, mas sem potência para
ser uma arma. Bruce confessou que seu objetivo era usar a Bomba-G
para curar doenças.
Tony Stark pediu a Bruce permissão para fazer melhorias na
Bomba-G, mas seu pedido foi recusado. Em segredo, Tony alterou o
invento de Bruce para que se tornasse uma arma.
Bruce Banner foi retratado de modo diferente pelos roteiristas e
desenhistas das HQs, mas temas em comum ainda persistem. Banner
foi apresentado como sarcástico e autoconfiante no primeiro número
da revista em quadrinhos O Incrível Hulk (The Incredible Hulk, 1962),
um sujeito emocionalmente retraído. Foi assim descrito por Arie
Kaplan: “Bruce Banner vive em um constante estado de pânico, sempre
desconfiado de que o monstro dentro dele vai surgir e, portanto, não
pode formar ligações significativas com ninguém”.
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Quando se tornou sucesso mundial, o personagem passou por
várias mudanças: seus poderes, sua personalidade, os motivos que
levavam Banner à transformação em Hulk, sua força e até sua cor.
Nas primeiras histórias em quadrinhos, o monstro era apenas fúria!
Em sua obra Marvel: Cinco Décadas Fabulosas das Maiores
Histórias em Quadrinhos do Mundo, Les Daniels apresentou Hulk
como uma encarnação dos medos culturais da radiação e da ciência
nuclear. “Tornou-se a mais perturbadora personificação da Marvel
dos perigos inerentes à era atômica”, considerou o autor.
De figura solitária, passou a ser personagem solidário ao integrar os grupos Os Vingadores (Avengers, 1963) e Os Defensores
(Defenders, 1971), encontrando tempo para medir forças com o Coisa,
do Quarteto Fantástico (1963).
Os Vingadores são um grupo de super-heróis criados para a
Marvel Comics por Stan Lee, Jack Kirby e Dick Ayers. Tornaram-se
os personagens mais conhecidos de sua formação original: Thor,
Homem de Ferro, Vespa, Homem-Formiga, O Incrível Hulk e Capitão
América, heróis reconhecidos pelo governo dos Estados Unidos. Já o
grupo Os Defensores (1971) foi formado por heróis da Marvel Comics
fundado por Doutor Estranho (Dr. Stephen Strange), Hulk (Bruce
Banner), Namor (Namor Mackenzie) e o Surfista Prateado (Norrin
Radd), para combater ameaças cósmicas e interdimensionais, criado
pelo roteirista Roy Thomas.
Bom, de volta à trama original de O Incrível Hulk...
A filha de Ross, Betty amava Banner e criticava o pai pela perseguição com o Hulk. Homem de confiança do general Ross, major
Glenn Talbot amava Betty, mas também queria pegar o bicho feio.
Este núcleo dramático inclui Rick Jones, defensor do Hulk – que na
década de 1970 era um personagem mais turrão, violento, esmagador
e de pouco ou quase nenhum papo!
Com o sucesso da revista, Hulk foi para todo lado, e até para
outras dimensões, onde encontrou a imperatriz Jarella, que se apaixonou por ele. O roteirista Bill Mantlo foi mais longe ainda, levando o
personagem para o meio político, enquanto visitou Israel e se deparou
com a heroína judia Sabra.
24
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PODERES E
HABILIDADES
Sim, ele foi criado como um super-herói, com poderes e habilidades ímpares! Hulk sempre apareceu quando Banner foi ultrajado,
agredido ou ferido. Algumas expressões relacionadas ao personagem,
tornaram-se célebres:
Quanto mais bravo, mais forte o Hulk fica!
Hulk é o mortal mais forte da Terra!
Ao contrário do Hulk das HQs, o Hulk da série de TV não tinha
habilidades extraordinárias. Tinha mais força do que superpoderes. Na
série de TV com Bill Bixby e Lou Ferrigno, sua força não tinha limite
estabelecido, mas o personagem não ia tão fundo quanto nas histórias
em quadrinhos e nos filmes produzidos para cinema a partir do final da
década de 1990. Só nas produções mais recentes, Hulk saltava grandes
distâncias com um único impulso. Com as mãos, podia fazer uma palmada sônica – causando ondas sonoras e ventania, sua força destruía um
asteroide com duas vezes o tamanho da Terra, segurava uma montanha de
150 bilhões de toneladas arremessada contra ele pelo Homem Molecular.
Seu organismo modificado e sua pele densa o permitiam sobreviver aos baixos índices de oxigênio. Combater por vários dias sem
parar, nadar e correr por muito tempo. Detentor de poder de resistência
mental sobre-humana, suportava ataques místicos do Dr. Estranho, e
detinha regeneração celular espontânea – fator de auto cura: sua massa
muscular se regenerava sem formar cicatrizes.
Roteiristas, desenhistas e editores foram responsáveis pelas
várias transformações que passaram os personagens Banner e Hulk ao
longo de tantas décadas e durante tantas aventuras nos mais diferentes
cenários e nas mais desafiadoras condições. Cada um deles teve seus
méritos, com direito a deslizes que, se por um lado deixaram seus
fãs de cabelo em pé, por outro lado devem ter inspirado algumas das
histórias que conheceremos nos próximos capítulos desta obra.
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PARTE II
A PRIMEIRA SÉRIE DE TV

CENAS DE ABERTURA DA SÉRIE DESANIMADA

O INCRÍVEL HULK:
A SÉRIE DE 1966
Produção pioneira costuma ser marcante, mas nem sempre é
unanimidade na preferência dos fãs.
Doze anos antes da série de TV O Incrível Hulk (The Incredible
Hulk, 1978-1982) ir ao ar, Bruce Banner e a criatura verde ganharam a
primeira produção seriada em desenhos animados. Ou, como o desenhista
José Aguiar prefere chamar, “desenho desanimado, porém clássico”.
“Tudo começou em 1966, quando os primeiros heróis da Marvel
chegaram às telas pelas mãos das picaretas produções do estúdio GrentelLawrence”, apontou Aguiar. “Eram desenhos toscos, adaptados às pressas
dos gibis que saíram nos Estados Unidos com os heróis criados por Stan
Lee e Jack Kirby. No pacotão, estava nosso modesto Hulk”.
Segundo sua avaliação, “não foi feita ainda adaptação mais fiel e
deliciosa do gigante-esmeralda para as telas. Como são transposições
literais dos primeiros gibis do verdão, é até engraçado notar quão crua
estava a ideia inicial. Temos um monstrengo falastrão de meros dois
metros de altura, que sequer rasga as roupas direito ao se transformar.
No piloto, ele ainda usa sapatos. Sem falar naquele datadíssimo clima
de Guerra Fria que só os anos 1960 podiam proporcionar”.
Naquele período, as histórias em quadrinhos não tiveram boa
aceitação. “Em compensação, o desenho tornou-se muito popular –
levando para a TV os roteiros de Stan Lee – não muito inspirado – e
o traço puro de Jack Kirby – em especial nestas bandas, onde foi
exibido nos anos 1960, na TV Paulista, nos anos 1970 no antológico
programa Clube do Capitão Aza, e na Rede Globo até os anos 1980.
Depois disso, só na memória dos saudosos”.
Aguiar chamou a atenção para uma curiosidade destes desenhos
desanimados, quando de sua primeira dublagem no Brasil: “O amigo
do verdão, Rick Jones, teve seu nome abrasileirado para um simpático
Ricardinho. Nosso herói ainda apareceu como convidado especial
num dos episódios da série de Thor, que é do mesmo balaio Marvel”.
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E disse mais: “Assim como suas séries irmãs, o que mais marcou
foi o tema de abertura em sua versão nacional”.
Pobre Bruce Banner
por lindo cano entrou
exposto a raios gama
no feio Hulk virou.
Verde o monstro
é incompreendido
grosso, massa
luta por ser querido.
Na fossa, vive o Hulk! Hulk! Hulk!
Esta série teve única temporada com 13 histórias produzidas,
correspondendo a 39 segmentos. Cada história era dividida em três
partes ou episódios, com 25 minutos de duração. Era uma das atrações
da sessão The Marvel Superheroes, nos Estados Unidos. No Brasil,
foi atração do programa Super Heróis Shell.
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