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Resumo
Alison Bechdel apresentou ao mundo dos quadrinhos sua própria autobiografia focada em sua
relação com seu pai e sua jornada na descoberta de sua homossexualidade. Em formato de
graphic novel, Fun Home obteve reconhecimento internacional e recebeu prêmios e
excelentes críticas desde a sua publicação. Sem preocupações com preconceitos e a
possibilidade de uma má aceitação da sociedade, Bechdel se utilizou dos quadrinhos para,
sem constrangimento, falar de si mesma.
Palavras-chave: Graphic novel. Fun Home. Alison Bechdel. Autobiografia.
Abstract
Alison Bechdel has presented to the comics world her own autobiography focused on her
relationship and her journey to discover her homosexuality. In a graphic novel format, Fun
Home won international recognition and received awards and rave reviews since its
publication. With no worries with prejudice and the possibility of a poor acceptance of the
society, Bechdel used the comics language to, without any embarrassment, talk about herself.
Keywords: Graphic novel. Fun Home. Alison Bechdel. Autobiography.
1 ALISON BECHDEL
Filha Bruce e Helen Bechdel, Alison Bechdel nasceu dia 10 de Setembro de 1960, em
Lock Haven, na Pensilvânia, Estados Unidos. Com um pai aficcionado por antiguidades
clássicas e uma mãe atriz de peças locais, ambos ainda professores de literatura, Alison
cresceu com seus dois irmãos, Christian e John, auxiliando seus pais na funerária da família.
Sua infância não era comum; a casa dos Bechdel era na realidade uma mansão de 1880 que
seu pai, aos poucos, reformava para deixá-la com a aparência original.
Desde criança, Bechedel demonstrava um interesse peculiar em se parecer com um
menino – interesse que se tornava visível pelas roupas que ela usava, seu corte de cabelo
sempre bem curto e sua preferência por atividades e brincadeiras de meninos. Quando já
estava na faculdade e não mais morava com os pais, Alison assumiu-se como homossexual e
contou, através de uma carta à família, sobre a “descoberta” que havia feito. Sua jornada
pessoal, a partir daí passou a estar sempre envolvida com atividades pelos direitos dos
homossexuais – ainda que ela mesma não fosse tão ativista quanto suas companheiras
pareciam ser.
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1.1 Os quadrinhos
Por gostar de desenhar e possuir um hábito compulsivo de escrever em um diário
desde muito nova, Alison já exibia inclinações artísticas ainda na infância. Como sentia uma
grande necessidade de agir como os garotos de sua idade, ela gostava de ler, entre outras
coisas, a revista MAD, cujo público-alvo é majoritariamente masculino. Na introdução de seu
livro The Essential Dykes to Watch Out For (2008), Alison Bechdel demonstra, através da
linguagem de quadrinhos que seu interesse de ser cartunista já se mostrava evidente desde a
infância.

Figura 1 – Alison retrata um calendário que demonstrava seu desejo de ser cartunista
Fonte: BECHDEL, Alison. The Essential Dykes to Watch Out For, 2008

Ainda no mesmo livro, Bechdel explica que, após terminar então uma faculdade de
design gráfico, ela tentou ingressar em várias escolas de artes do país, mas acabou sendo
recusada em todas elas. Em vista da dificuldade inicial, Bechdel passou a trabalhar em
agências de publicidade e, em 1983, passou a publicar Dykes to Watch Out For, tiras que
retratavam o cotidiano de jovens lésbicas, em um jornal alternativo chamado Womannews. As
tiras, que a princípio não possuíam personagens fixas, aos poucos ganharam espaço e, no ano
seguinte, já era publicadas também em outros jornais. Em 1987, Mo (a protagonista da série)
e seus amigos foram apresentados e passaram a ser personagens fixas.
Em uma entrevista com John Zuarino para o site Bookslut (2007), Alison comenta que
nunca chegou a fazer parte, de fato, da indústria dos quadrinhos. Ela conta que, após a
faculdade – e após ter se assumido como lésbica –, passou a ter contato com quadrinhos gays,
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escritos por gays e lésbicas que queriam compartilhar suas próprias experiências. Foram esses
quadrinhos o pivô para que ela começasse a produzir suas próprias tirinhas. Alison explica
que no começo dos anos 80, os quadrinhos eram direcionados para jovens garotos e que havia
um “mundo literário gay e lésbico” que estava surgindo com as pequenas imprensas. Para ela,
portanto, pareceu natural entrar nesse meio e publicar em jornais gays.

1.2 Além de Dykes to Watch Out For
Embora o sucesso de Dykes to Watch Out For fosse relativamente grande entre os
jornais voltados para o público homossexual, foi apenas em 2006 que Alison Bechdel tornouse conhecida dentro da indústria de quadrinhos. Fun Home foi sua primeira graphic novel e
também a responsável por lançar seu nome em um contexto mais amplo.
Em outra entrevista, desta vez com Emma Brockes, para o jornal on-line Guardian
(2008), Alison confessa que tinha a esperança de que Fun Home fosse curar e unir novamente
sua família – que atualmente resume-se à sua mãe e seus irmãos. A graphic novel, que levou
sete anos para ficar pronta, foi um processo elusivo, uma descoberta contínua de como
realizar a tarefa de contar a própria história em um livro tão grande – muito diferente da
maneira como ela fazia as tiras de Dykes to Watch Out For.
Atualmente, Alison Bechdel está trabalhando em outra graphic novel, a que ela
chamará de Love Life: A Case Study. Será também autobiográfica, mas desta vez irá focar em
seus relacionamentos.

2 FUN HOME
Publicada dia 8 de Junho, em 2006, Fun Home é uma graphic novel autobiográfica a
que a própria autora, Alison Bechdel, chamou de “um tragicomédia em família”. O principal
tema abordado no livro é a relação de Bechdel com seu pai, Bruce, e o caminho que ela
percorreu para descobrir a respeito de sua própria sexualidade e, ao mesmo tempo, perceber
que seu pai também era homossexual – embora nunca abertamente assumido e tampouco
totalmente reprimido.
Com quase 240 páginas desenhadas, Fun Home foi a obra responsável por colocar
Alison Bechdel em foco, fazendo muito mais sucesso e recebendo muito mais atenção do que
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suas tirinhas de mais de 20 anos de publicação – Dykes to Watch Out For – jamais
conquistaram. O título da obra vem de uma brincadeira entre Alison e seus irmãos; refere-se à
funerária que seu pai herdara, que era chamada de Funeral Home (Casa Funerária). Ao
abreviar-se a palavra Funeral, obtém-se o adjetivo Fun (divertido), em um contraste entre
uma casa funerária e uma casa divertida – o que, inclusive, Alison diz ter sido em alguns
momentos de sua infância, quando ela e seus irmão se divertiam pelos corredores da
funerária.

Figura 2 – Capas de diferentes publicações de Fun Home

A obra foi impressa pela primeira vez em capa-dura, pela editora Houghton Mifflin
(Boston, Nova York). Esta edição ficou na lista de bestsellers de não-ficção do New York
Times por duas semanas e, em Fevereiro de 2007, já havia 55.000 cópias impressas. Fun
Home foi traduzida para várias línguas e publicada em diversos países. São inúmeras as
reviews da obra, com várias críticas positivas, como “um livro profundo e importante” (The
Times of London), “Uma obra-prima sobre duas pessoas que vivem na mesma casa, mas em
mundos distintos – e sobre suas diferenças nunca resolvidas” (Revista Time) e “Alison
Bechdel – ela é uma das melhores, alguém para ficar de olho” (Harvey Pekar).
Diversas publicações listaram Fun Home como um dos melhores livros de 2006,
inclusive The New York Times, Amazon.com, The Times of London, revista New York e
Publishers Weekly.
Em 2006, Fun Home foi finalista para o National Book Critics Circle Award, na
categoria memórias/autobiografia. Recebeu também, em 2007, o prêmio GLAAD (Gay &
4

Lesbian Alliance Against Defamation) de Outstanding Comic Book, o prêmio de melhor nãoficção do Stonewall Book Award e o prêmio da categoria Lesbian Memoir and Biography do
Lambda Literary Award. Foi ainda indicado em duas categorias do prêmio Eisner Award de
quadrinhos em 2007, como Best Graphic Album e Best Reality-Based Work – tendo sido
premiado na segunda categoria – além de a própria Alison Bechdel ter sido indicada, no
mesmo prêmio, como Melhor Escritor/Artista.
Em Outubro de 2006, no entanto, Fun Home, assim como a graphic novel de Craig
Thompson, Retalhos, foram criticados por um morador de Marshall, em Missouri, nos
Estados Unidos, sendo categorizados como “pornográficos”. Os apoiadores da causa queriam
que ambas as obras fossem removidas da biblioteca pública da cidade, sob a justificativa de
que poderiam ser lidas por crianças. A diretora da biblioteca, Amy Crumb, defendeu ambas as
obras como sendo bem-vistas em jornais profissionais e de grande reputação e negou os
apelos populares.
2.1 Personagens
Em se tratando de uma obra autobiográfica, as personagens de Fun Home são reais,
personas daquele momento da vida da autora. Como o foco está na família Bechdel e a relação
entre eles, as principais personagens são as que representam o núcleo famíliar dela. São elas:
Alison Bechdel: a voz narradora e autora do livro. É a personagem central da obra.
Tudo o que acontece na graphic novel aparece somente à visão dela, sob suas próprias
perspectivas e conclusões. Como todas as personagens do livro, ela é retratada como a autora
se via na infância e na adolescência. As dificuldades que ela tinha de se ver como uma menina
é demonstrada inclusive em sua aparência. Logo na primeira cena, em que Alison aparece
brincando com o pai, é difícil saber se a personagem é masculina ou feminina – dualidade que
se estende pela ausência de gêneros nos adjetivos em inglês e pelo próprio nome, Alison, que é
unissex. Durante toda a obra, raros são os seus sorrisos e seus olhos parecem congelados em
uma expressão de tédio – ou quem sabe indiferença. Como o livro não segue uma ordem
cronológica linear, avançando e retrocedendo em acontecimentos e relatos, é possível desde o
começo se ter uma ideia da personalidade de Alison. Ao longo dos capítulos, é revelado que,
além da luta contra o próprio sexo, ela também desenvolveu alguns Transtornos Obsessivo-Compulsivos, que, a princípio, foram combatidos com um diário e que depois acabou
incorporando o próprio hábito de escrever – e a maneira de fazê-lo – às compulsões. Quieta na
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maior parte das vezes, Alison também possui grande apreço pela literatura, que é capaz de
entretê-la por horas.
Bruce Bechdel: é o segundo personagem mais importante. Sendo o pai de Alison, é
nele que a narrativa se sustenta, a título de comparações e análises. Em toda a obra a autora
contrapõe as atitudes de Bruce com as atitudes de si mesma. Assim como Alison, Bruce se
sentia em um corpo de sexo trocado desde criança. Ao contrário da filha, no entanto, ele
nunca teve a oportunidade de exteriorizar a própria homossexualidade, tendo portanto se
casado e tido com a esposa três filhos. Ainda assim, por detrás das aparências do casamento,
Bruce buscava em outros homens – geralmente mais jovens – os anseios que verdadeiramente
queria sanar. Sua morte é tratada desde o começo da obra como algo duvidoso e incerto.
Enquanto a cidade acredita que ele sofreu um acidente – foi atropelado por um caminhão – a
autora insiste que a morte dele fora planejada. Para ela, uma morte com dia determinado
parecia ser mais condizente com as atitudes do pai. Aos olhos de Alison, Bruce era um
homem extremamente preocupado com as aparências – obcecado a ponto de exigir que a
família se apresentasse sempre da melhor maneira e transformando a própria casa em uma
mansão do século XVII. Gostava de jardinagem, design de interiores, reformas e moda. Para
Alison, a única coisa em que combinavam era a indiferença constante e o gosto por literatura.
Bruce era professor de literatura na cidade e acabou sendo professor da própria filha no
futuro, situação que serviu para aproximá-los ainda mais. Ao herdar a funerária da família,
aceitou a nova tarefa sem reclamar, cuidado com o mesmo zelo que dedicaria à própria casa
dos mortos que lhe eram confiados.
Helen Bechdel: esposa de Bruce e mãe de Alison. Percebeu pouco depois do
casamento que se arrependeria do que acabara de fazer. Sabia da homossexualidade do
marido mas escolheu manter-se casada com ele até sua morte. Sua personalidade não chega a
ser tão retratada quanto a de Bruce – uma escolha da própria Alison, que tencionava proteger
a mãe no livro (entrevista com John Zuarino, 2007) – mas é notável que conserva, como todos
os membros da família Bechdel no livro, uma eterna expressão de tédio e indiferença. Como o
marido, Helen é professora de inglês da cidade. É também atriz, sendo o teatro sua atividade
favorita, capaz de fazê-la esquecer de todo o resto e focar somente em decorar as próprias
falas. Sua relação com Bruce era tempestuosa em alguns momentos e fria na maior parte das
vezes, limitando-se a conversações de poucas palavras.
John e Christian Bechdel: os irmãos de Alison, sendo Christian o mais velho e John o
caçula. São personagens de bem menos peso na história, sendo apenas mencionados nos
eventos em que também se encontravam, mas sem apresentarem qualquer personalidade
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distinguível. O que os torna reconhecíveis na família é o semblante indiferente dos outros três
supracitados.
2.2 Narrativa, recursos gráficos e trama
Sendo uma obra autobiográfia, Fun Home é uma graphic novel narrada em primeira
pessoa. Com uma narrativa praticamente displicente, a autora acompanha o leitor em seus
momentos mais marcantes, descrevendo-os sob o olhar da própria experiência e opinião. Há
momentos em que a narração discorre a respeito de algum aspecto, enquanto nos quadros
respectivos desenvolve-se uma cena que se relaciona com a narrativa apenas em temática, sem
ilustrar explícitamente o que se está sendo dito Scott McCloud categorizou em Desvendando
os Quadrinhos (2005) as diferentes formas de combinações entre imagens e palavras. O
recurso muito utilizado por Bechdel foi chamado por McCloud de “combinação paralela”, em
que imagens e textos não mostram a mesma coisa.

Figura 3 – Combinações paralelas entre imagens e palavras em Fun Home
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Em seu blog, Isaac Butler (2011) publicou a pesquisa que ele fez em Fun Home sobre
os diferentes tipos de transições utilizadas na obra de Bechdel de acordo com a classificação
de Scott McCloud (2005). Com o gráfico criado por Butler, é possível perceber que a
transição mais comum em Fun Home é a de “cena-a-cena”, que se caracteriza por fazer um
salto na cena que se mostra – seja temporal, físico ou ambos – mostrando em seguida uma
outra cena, em outro lugar ou tempo. Sem possuir uma linha temporal cronológica em ordem
de acontecimentos, a história acontece por semelhanças de momentos, sendo possível passar
da infância para a vida adulta e, no momento seguinte, retornar a uma infância ainda mais
tenra. Como a obra inteira gira em torno das descobertas de Alison sobre o homossexualismo
dela e de seu pai, essas duas informações já aparecem desde o começo, desenvolvendo-se em
seguida em formas de flashback e flashfoward, mostrando ao leitor como alguns momentos
remetem a outros mesmo que não estejam cronologicamente alinhados e seguidos.
Os outros dois tipos de transição mais utilizados são os de “tema-para-tema” e de
“ação-para-ação”, utilizando pouquíssimas transições de “momento-a-momento” e “aspectoa-aspecto”. Tanto as transições de “tema-para-tema” e “cena-a-cena” exigem um grau maior
de envolvimento na história que se desenvolve e são essas duas, justamente, as mais utilizadas
na obra. Bechdel exige do leitor esse envolvimento, essa concentração no que está
acontecendo, de modo que a obra não pode ser lida apressadamente; é necessário que seja
acompanhada com cuidado.
Em matéria de recursos gráficos utilizados, Fun Home apresenta, principalmente, uma
grande variedade de representações da oralidade. Paulo Ramos (2009) aponta tais recursos
como forma de enfatizar uma forma diferente da fala que aparece no balão. Dependendo das
cenas apresentadas, as palavras podem se apresentar com letras maiores ou mais destacadas,
indicando a intensidade do que a personagem está dizendo. Como há também muita citação
literária e representação de textos escritos, o letreiramento varia em diferentes maneiras, nas
mais diferentes ocasiões. As representações sonoras, por outro lado, são pouco utilizadas na
obra, que apresenta ao todo 12 onomatopeias e 2 representações de música. Na maior parte
das vezes, o som ambiente fica sujeito à imaginação do leitor. Há ainda uma pequena variação
dos níveis de fala. O modo como Alison se dirige a seus pais – principalmente ao pai – é mais
informal e tendendo para a indiferença do que quando ela estabelece uma conversação com
outras personagens secundárias.
Não há marcação determinada de começo, meio ou fim em Fun Home. Toda a obra
tem como objetivo chegar à conclusão de que Bruce Bechdel a influenciou mais do que ela
teria imaginado enquanto crescia e que, no final das contas, pai e filha são muito parecidos em
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vários aspectos. Durante a infância, Alison tinha com o pai uma relação que variava entre o
medo, a admiração e a busca pela aceitação – ainda que se desse por vezes em uma rebeldia
deliberada.
Quando Alison escreve aos pais dizendo que era lésbica – em uma altura da história
em que ela já estava na faculdade e não morava mais na mesma cidade – obteve a princípio
apenas uma ligação do pai, que, em tom talvez animado demais, talvez invejoso falava de
coisas sobre a liberdade atual, algo que ele não tivera, como se a filha soubesse que ele
também era homossexual – ainda que não lhe houvesse dito isso explicitamente. Recebeu
também em forma de carta a resposta da mãe, uma semana e meia depois, dizendo que não
achava que era o caso de ser lésbica de fato, mas que se fosse, era bastante inconveniente.
Sem compreender direito nenhuma das respostas, ela seguiu em partes aliviada, agora que não
possuía mais o segredo. Respondeu a carta da mãe, item por item, ressaltando que não havia
compreendido alguns pontos e, recebeu como resposta alguns dias depois uma ligação em que
Helen finalmente explicitou: Bruce tinha casos com homens mais jovens. Inclusive Roy, o
babá da família.
Apesar do choque, é somente a partir daí que Alison começa a compreender seu pai,
cuja vida se passou inteira e ele se manteve escondendo suas verdadeiras inclinações. Na
próxima vez que ela visitou a família, saiu para passear com Bruce e foi ali que, pela primeira
vez, os dois tiveram o mais próximo de uma conversa sincera e aberta. Pouco tempo depois
ele foi atropelado por um caminhão.
As idas e vindas temporais da história podem a princípio deixá-la um pouco confusa,
mas aos poucos, é possível compreender a intenção da autora ao escrevê-la desse jeito. Tanto
que a morte de Bruce é contada logo no segundo capítulo. Mas sua relação com as vivências e
descobertas de Alison só são explicadas mais para frente.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Bechdel escreveu Fun Home como um acervo de memórias, de fato, sem se apegar à
cronologia. Com a obra, ela permitiu que o leitor a acompanhasse genuinamente, como se
abrisse a própria mente a quem se dispusesse a observá-la e – quem sabe – compreendê-la.
Com a exposição tão crua de suas experiências, Alison Bechdel faz de Fun Home uma
graphic novel valiosa e tocante. A obra marca e se define por ser tão humana (NASI, 2007)
quanto sensível.
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