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 Resumo 
 Este texto analisa a obra em História em Quadrinhos ‘Príncipe Valente’, de autoria de 
Harold (Hal) Foster, em vários aspectos, como a qualidade literária do texto, o rigor histórico 
e a fidelidade documental dos acontecimentos retratados, o senso de humor em relação ao 
caráter aventureiro, o lirismo e a fantasia das situações, a criatividade do personagem, a 
censura interna da obra, e os problemas de tradução. 
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1. Introdução. 

 

 A obra ‘Príncipe Valente’ (‘Prince Valiant’) de Harold (Hal) Foster, publicada nos 

jornais norte-americanos a partir de 1937, e republicada em livros, revistas e álbuns em todo 

o mundo, já foi objeto de muitos estudos, artigos e livros. No entanto, existem vários aspectos 

desta obra que passaram despercebidos ou não receberam o destaque merecido. Este texto 

procura mostrar e analisar vários desses aspectos. 

 Embora os aspectos analisados sejam característicos da obra ao longo de toda sua 

existência, os exemplos usados neste texto foram retirados principalmente das 100 primeiras 

páginas da série. 

 

2. Conceito Fundamental. 

 

 É importante salientar o conceito de História em Quadrinhos antes de proceder à 

análise de uma obra específica, especialmente neste caso, pois freqüentemente ‘Príncipe 

Valente’ é considerado como não sendo HQ. 

 História em Quadrinhos. De acordo com o conceito apresentado no texto ‘Uma 

Caracterização Ampla para a História em Quadrinhos e seus Limites com Outras Formas de 

Expressão’ [7], “História em Quadrinhos é a forma de expressão artística que tenta 

representar um movimento através do registro de imagens estáticas. Assim, é História em 

Quadrinhos toda produção humana, ao longo de toda sua História, que tenha tentado narrar 

um evento através do registro de imagens, não importando se esta tentativa foi feita numa 

parede de caverna há milhares de anos, numa tapeçaria, ou mesmo numa única tela pintada. 

Não se restringe, nesta caracterização, o tipo de superfície empregado, o material usado para 

o registro, nem o grau de tecnologia disponível. Engloba manifestações na área da Pintura, 

Fotografia, Desenho de Humor como a charge e o cartum, e até algumas manifestações da 

Escrita.”. 
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3. Dados sobre a Obra. 

 

 ‘Prince Valiant in the Days of King Arthur’, nome completo da série ‘Príncipe 

Valente’, foi criada por Harold Foster para a agência King Features Syndicate, com a 

primeira página sendo publicada em 13 de fevereiro de 1937. Foi uma criação para as 

páginas dominicais coloridas dos jornais norte-americanos, ou seja, tinha uma página 

publicada por semana nos suplementos dominicais de histórias em quadrinhos dos jornais. 

Curiosamente, embora o termo “página dominical” seja consagrado, as primeiras páginas de 

‘Príncipe Valente’ foram publicadas em suplementos sabatinos, e embora a série tenha sido 

feita para publicação em página inteira de jornal, pois os suplementos dominicais tinham este 

formato, as primeiras páginas foram publicadas no formato tablóide (metade do tamanho de 

uma folha de jornal), pois este era o formato dos suplementos de sábado. Somente a partir da 

décima sexta semana, as páginas passaram a ser publicadas também em suplementos 

dominicais, embora mantivessem as datas de sábado até a Página 66. 

 Quando Hal Foster começou a produzir ‘Príncipe Valente’, já era um artista com 

larga carreira tanto na ilustração como nas histórias em quadrinhos. Nascido em 1892, Foster 

já tinha muita experiência trabalhando em agências de publicidade, quando foi convidado a 

produzir a adaptação do primeiro livro de Tarzan, de Edgar Rice Burroughs, publicada a 

partir de 7 de janeiro de 1929, na forma de tiras diárias para os jornais. Esta primeira 

adaptação ocupou 60 tiras, sendo publicada até 16 de março de 1929. Foster não gostava 

nem do romance de Burroughs nem da História em Quadrinhos como forma de expressão e 

não quis continuar produzindo as adaptações de outros romances de Tarzan. A tarefa foi 

confiada a Rex Maxon. A partir de 15 de março de 1931, ‘Tarzan’ passou a ter uma página 

dominical, também produzida por Maxon. A partir de 27 de setembro de 1931, Foster voltou 

a ‘Tarzan’, mas produzindo somente as páginas dominicais, ficando as tiras com Maxon. 

Foster produziu as páginas dominicais de Tarzan até a Página 321, de 2 de maio de 1937. 

Esta produção de Foster o fez tomar gosto pela História em Quadrinhos e serviu para que 

amadurecesse sua técnica narrativa a ponto de desejar produzir sua própria série, com os 

roteiros escritos por ele. Foster não escrevia os roteiros de ‘Tarzan’ e os achava fracos, daí 

sua grande expectativa em produzir série própria totalmente a seus cuidados. A agência a que 
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estava ligado, que distribuía ‘Tarzan’, a United Feature Syndicate, não se entusiasmou com 

sua proposta de uma nova série, feita apenas para páginas dominicais, sem a tira diária 

correspondente, e Foster resolveu aceitar a oferta do concorrente, o King Features 

Syndicate, que há algum tempo lhe fazia propostas de trabalho. 

 Hal Foster produziu a série ‘Príncipe Valente’ até meados de 1970. A partir da 

Página 1757 (11 de outubro de 1970), alguns desenhistas como Wallace Wood, Gray 

Morrow e John Cullen Murphy fizeram, a título de teste, os desenhos de algumas páginas. A 

partir da Página 1788 (16 de maio de 1971), Cullen Murphy passou a ser o desenhista 

definitivo da série, embora roteiros e esboços continuassem feitos por Foster. Somente na 

Página 2244 (10 de fevereiro de 1980), Foster deixa definitivamente a série que criou. 

 

4. Qualidade Literária do Texto. 

 

 A qualidade dos desenhos de Hal Foster acabou obscurecendo suas qualidades 

literárias. De fato, Foster é um dos maiores ilustradores de estilo clássico dos quadrinhos, 

com domínio de anatomia, composição do cenário, e também do encadeamento de imagens, 

o que já é próprio da História em Quadrinhos. Além disso, a publicação de uma prancha com 

cores bem aplicadas em uma página inteira de jornal, com os belos desenhos de Foster, causa 

um impacto visual muito grande. Não é raro referirem-se a ‘Príncipe Valente’ como uma série 

comum de aventuras com belíssimos desenhos. Nada mais falso. A qualidade do texto de 

Foster é tão boa ou mesmo superior aos seus desenhos. Desde a escolha do gênero literário, 

a “saga” (‘Príncipe Valente’ é também conhecida como ‘A Saga da Espada Cantante’), 

passando pelo desenvolvimento das histórias, a caracterização dos personagens, a escolha de 

temas adultos, até a própria redação das legendas, todo o texto em ‘Príncipe Valente’ é da 

mais alta qualidade literária. Foster soube dar aos seus personagens profundidade humana 

com comportamentos ricos em nuances, às vezes ambíguos. O próprio Valente, um herói, 

normalmente uma figura idealizada, tem acessos de fúria, de ciúmes, às vezes toma atitudes 

pouco dignas, tem um senso moral próprio da época, muitas vezes é cínico ou cruel. E o 

modo como Foster retratou a realidade foi com grande verossimilhança. O sucessor de 

Foster, John Cullen Murphy, declarou: “A sua maneira de escrever é soberba. Ele tem um 
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grande sentido de equilíbrio ao colocar a violência na história, em contraste com o humor e os 

elementos domésticos. Penso que as pessoas ainda hão de chegar a compreender que os seus 

argumentos são uma contribuição tão importante para os comics como a sua arte.” 

 

5. Rigor Histórico e Fidelidade Documental. 

 

 O desenho extremamente detalhista de Foster, com as vestimentas das pessoas, as 

construções e paisagens muito bem feitas, leva muita gente a salientar o valor histórico de 

‘Príncipe Valente’. De fato, Foster fazia muita pesquisa sobre os trajes, armamentos, 

mobiliário, vegetações, moradias, consultando museus, especialistas, bibliografia especializada 

e até visitando os locais por onde Valente passaria. Durante um período da série, Foster 

colocava, ao pé da página, pequenas estampas com figuras históricas, detalhes de armas, 

armaduras, máquinas de guerra, vestimentas de vários povos retratados na série. No entanto, 

embora a série seja rica em informações, não se pode considerá-la um documento histórico. 

O rigor de Foster tinha finalidade artística, dar um embasamento sólido para que a história 

convencesse o leitor. Durante a série, há vários conflitos entre as datas que são mencionadas. 

O próprio Foster declarou que escolheu esta época, século V, pela falta de documentação 

histórica, o que lhe permitiria liberdade para criar as tramas. Com o declínio do Império 

Romano, os registros escritos deixaram de ser arquivados, e com isso, Foster contava usar 

acontecimentos dispersos em cerca de três séculos para criar as histórias de Valente. 

Também declarou que o visual dos castelos, principalmente Camelot, não estava de acordo 

com a realidade do século V, onde o que havia eram fortalezas romanas e não castelos 

normandos. Sobre este assunto, Foster declarou: “Tento ser tão cuidadoso no vestuário e na 

minha descrição da vida medieval quanto possível, mas tradicionalmente a lenda Arthuriana 

tem sido mudada para mostrar a vida no século XIII em vez do V. Realisticamente, os 

cavaleiros do Rei Arthur podiam ter alguma velha armadura romana, mas nada mais. Eu não 

posso desenhar o Rei Arthur com uma grande barba negra, vestido com peles de urso e 

pequenas peças das armaduras que os romanos deixaram quando partiram, pois esta não é a 

imagem que as pessoas têm dele. Se eu o desenhasse como as minhas pesquisas mostraram 

que ele seria, ninguém acreditaria.” 



 6

 Entre várias imprecisões e anacronismos presentes em ‘Príncipe Valente’, talvez a 

mais gritante seja a presença, em várias passagens da série, de mulçumanos, os seguidores do 

Islamismo, uma religião só criada no século VII. 

 

6. Senso de Humor. 

 

 ‘Príncipe Valente’ é classificada como uma série de aventuras, e o próprio desenho 

acadêmico realista sugere que os assuntos são tratados a sério. Dificilmente alguém 

classificaria ‘Príncipe Valente’ como uma obra de humor. De fato, o que predomina é a 

aventura, principalmente a temática do cavaleiro andante que sai pelo mundo defendendo os 

mais fracos. Mas o humor está presente na série em vários níveis. O primeiro nível está nas 

brincadeiras intencionais urdidas por Valente e seu companheiro de aventuras, Sir Gawain, 

como nas Páginas 33 e 34, onde ao tentarem escapar de um castelo onde são prisioneiros, 

escondem-se nos aposentos do próprio Barão, servindo-se de todo o luxo disponível. Em 

várias outras passagens, Val e Gawain pregam peças em seus companheiros. O próprio 

temperamento jovial de vários personagens, principalmente Val e Gawain, mas também outros 

como o víking Boltar, dá à série um clima de bom humor. Num segundo nível, o humor 

aparece nas próprias situações, algumas sérias e até dramáticas. Logo na Página 2, num 

confronto feroz entre o pai de Valente e seus seguidores contra uma horda de bárbaros, 

aparece um Valente de cerca de 7 anos com um arco tentando participar da batalha. Na 

Página 13, enfrenta ferozmente o escudeiro de Sir Lancelot, o que diverte o cavaleiro. Na 

seqüência das Páginas 45 a 48, Valente se veste de demônio para aterrorizar um bando de 

malfeitores. Esta caracterização de Valente, com uma máscara feita de pele de pato, serviu de 

fonte para Jack Kirby criar o personagem Etrigan o Demônio na década de 1970. O terceiro 

nível em que o humor aparece em ‘Príncipe Valente’ é no próprio texto de Foster, que não 

deixa passar ocasião para fazer algum comentário irônico sobre os personagens, as situações. 

Esta característica está presente em toda a série, de forma intensa, às vezes sutilmente, às 

vezes de modo explícito, por exemplo, quando faz um contraponto entre a imagem e a 

legenda, uma mostrando uma coisa e a outra descrevendo algo diferente. Foster utiliza o 

recurso humorístico tão freqüentemente, que às vezes níveis diferentes de humor se 
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sobrepõem. Numa passagem em que, após a derrota dos vikings pelo exército de Arthur 

seguindo as estratégias de Valente, este, sem perceber, passa sobre a autoridade do rei, 

Arthur faz um comentário irônico, que não é percebido por Valente. Foster faz humor 

simultaneamente na fala de Arthur e na reação ingênua de Valente. 

 

7. Lirismo e Fantasia. 

 

 Tanto o lirismo quanto a fantasia em ‘Príncipe Valente’ também são ofuscados pelo 

caráter aventureiro da série. Em várias situações em que casais se apaixonam, Foster usa e 

abusa de textos românticos, sentimentais e, não raramente, inspirados. Quando Ilene aparece 

pela primeira vez em Camelot, pedindo ajuda a um cavaleiro, recorre à Gawain, na Página 39, 

a quem conta sua história. Mas logo o centro da atenção passa a ser Valente, e o texto diz: 

“Sua história é contada, mas de algum modo Sir Gawain é esquecido, pois em todo o mundo 

há apenas este rapaz e esta moça.” Quando, na Página 54, Val faz uma serenata para Ilene, o 

texto diz: “Uma lua suave observa uma velha, velha história, que um rapaz e uma moça 

pensam ser nova.” Mais à frente, num episódio em que Valente ajuda dois amantes a fugirem, 

Foster mostra o casal partindo rumo a um destino incerto, talvez cruel, no entanto, “os deuses 

os olham e os invejam”. 

 O aspecto fantasioso da série sempre esteve nos planos de Foster, a escolha da Idade 

Média como palco teve como uma das razões a possibilidade de usar nas histórias elementos 

folclóricos e mitológicos como dragões, ogros, gigantes, etc. Logo na Página 3, quando a 

família de Valente adentra os pântanos à procura de um refúgio, vultos de répteis gigantescos 

já são mostrados. Nas Páginas 4 e 5, Valente e um amigo enfrentam uma espécie de 

dinossauro que os persegue e é derrotado por eles. Na Página 17, um gigantesco crocodilo 

afugenta os moradores de uma aldeia à beira-mar e é combatido por Gawain, Valente e um 

cavaleiro renegado. A partir da Página 56, Valente enfrenta a bruxa Morgana e aí os 

elementos de fantasia são abundantes, às vezes os monstros sendo apenas pessoas 

deformadas, às vezes aparecendo em alucinações, e às vezes bem reais como os duendes e 

fadas nos jardins de Merlin. Há um episódio em que Valente enfrenta o próprio Tempo, 

personificado, que faz o herói envelhecer rapidamente. Fica a dúvida se tudo não passou de 
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ilusão. Há, no entanto, um episódio em que a esposa de um bruxo o abandona e segue 

caminho com Valente. O bruxo, ao perceber a falta que a esposa lhe faz, conjura um feitiço 

que a faz ser transportada instantaneamente de volta. Um dos aspectos fantasiosos mais 

importantes ocorre já na Página 10, onde uma bruxa dos pântanos, onde Valente vive, lhe 

mostra cenas de seu futuro, profetizando que o jovem jamais encontrará a felicidade. Este fato 

tem conseqüências em vários episódios futuros. 

 Muitos outros elementos de fantasia aparecem em ‘Príncipe Valente’, no entanto, a 

própria concepção realista de Foster, tanto nos desenhos como na ambientação da história, 

como nos comportamentos dos personagens, passa a contrastar com estas figuras do 

imaginário que inicialmente apareciam com facilidade na série. Foster, então, passa a 

abandonar este aspecto em suas histórias. A última figura formidável que aparece em 

‘Príncipe Valente’ é uma lula gigante na Página 340. 

 

8. Criatividade do Personagem. 

 

 Uma das características notáveis do personagem Príncipe Valente é sua maneira 

criativa de resolver os problemas que encontra ao longo de suas aventuras e sua capacidade 

de aprender coisas novas. Já foi dito que Valente, embora fosse um herói da Idade Média, 

tinha um espírito renascentista. Talvez este aspecto possa trazer alguma inverossimilhança à 

série, no entanto, é extremamente prazeroso ver as invenções que Foster cria para seu 

personagem principal. Na Página 4 já é mostrado Valente aprendendo várias formas de caçar 

e fazer armadilhas. Na Página 5, faz sua primeira armadilha original improvisando os materiais, 

para se livrar do gigantesco lagarto que o tinha encurralado, junto com seu amigo, no alto de 

uma árvore. Na Página 7 descobre por que um grande homem dos pântanos conseguia se 

deslocar com destreza pelos charcos: usava uma espécie de esquis. Na Página 12, quando 

reencontra seu amigo, se surpreende por este saber manejar um bastão de madeira e 

conseguir enfrentá-lo com arma tão rudimentar. Usa de astúcia para derrotar o oponente e 

aproveita para aprender esta forma de luta. Nas páginas 14 e 15, Valente aprende, a duras 

penas, caçar e adestrar um pônei. E sua criatividade continua se manifestando das mais 

diversas formas, como táticas de luta, estratégias de batalhas, disfarces, construção de 
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mecanismos diversos, planos para fugas, etc. Um dos pontos altos dessa característica 

aparece no período em que Valente se encontra numa Europa invadida pelos hunos de Átila. 

Mesmo com inferioridade numérica, Valente combate os invasores com toda sorte de 

estratagema. 

 

9. Censura Interna da Obra. 

 

 Se várias características perfeitamente observáveis em ‘Príncipe Valente’ já foram, ao 

longo do tempo, tão subestimadas, como as mencionadas neste texto, é praticamente 

impossível imaginar como poderia ter sido esta obra caso Foster pudesse tê-la feito 

exatamente de seu gosto. Várias concessões Foster fez ao King Features desde a concepção 

da série. O próprio nome do personagem, Prince Valiant, foi imposição da agência, pois o 

nome escolhido por Foster era Arn. Depois, Foster usou este nome para o primeiro filho de 

Valente. Também não era intenção de Foster que o personagem fosse filho de um rei, mas sim 

uma pessoa mais comum. Foster certamente tinha uma noção do tipo de temas que poderia 

usar e de histórias que poderia contar, tendo em vista o veículo em que a série seria 

publicada, os suplementos dominicais de grandes jornais. Este público dos suplementos era de 

modo geral um público adulto, mas os suplementos eram acessíveis também às crianças e aos 

jovens, portanto, os temas mais fortes estavam a princípio excluídos. Foster, no entanto, 

queria fazer uma série com grande dose de realismo, queria retratar aquele período da Idade 

Média, em particular o comportamento das pessoas, com certa fidelidade. E conseguiu tratar 

de temas fortes como torturas, mutilações, assassinatos, linchamentos, pois o fez de forma 

elegante e velada. Assim, a obra de Foster tem muitas passagens chocantes, o que é de 

admirar em uma série feita para a grande imprensa puritana norte-americana. Não dá para 

saber o quanto Foster foi censurado pelo King Features, em sua tentativa de fazer uma obra 

verossímil, mas dá para ter uma idéia, pois alguns exemplos são conhecidos. Por algum 

motivo, algumas das censuras da agência tiveram efeito apenas nas provas distribuídas para os 

jornais norte-americanos, não prevalecendo para as enviadas para outros países. Assim, na 

Página 37, na passagem em que Valente vai atrás de Gawain, que está sendo perseguido por 

soldados, encontra um dos guerreiros morto, com o corpo estendido no chão e a mão sobre 
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uma forquilha apontando na direção em que Gawain seguiu. Um belo exemplo de humor 

negro. Na prova enviada aos jornais de outras partes do mundo, o guerreiro morto tem uma 

espada enfiada no peito. Nas provas enviadas para os jornais norte-americanos, esta espada 

foi apagada pela própria agência. No álbum publicado pela Ebal, no Brasil, em 1974, como 

usou como base um álbum francês, da Editions Serg, aparece a espada no peito do guerreiro. 

 Outro exemplo ocorre na Página 50, onde a agência modificou a legenda. Um 

guerreiro havia encurralado Valente logo abaixo de uma amurada e tenta atingi-lo com a 

espada. Valente consegue laçá-lo pelo pescoço e o puxa, arrancando-o do parapeito e 

deixando-o pendurado a uma grande altura do chão. Valente solta o laço, e o guerreiro cai 

para a morte. Originalmente, Foster escreveu uma legenda onde, cinicamente, Valente, 

dirigindo-se ao guerreiro, diz: “Se não gosta do colar, posso livrá-lo dele”. Mas nos jornais 

norte-americanos, a legenda modificada foi: “Enquanto Val lentamente o puxa para cima, o 

laço se solta.” Na mesma página, alguns quadros antes, quando o guerreiro tenta atingir 

Valente com a espada, o texto original dizia: “Enquanto seu inimigo se diverte tentando atingi-

lo, Valente faz um laço.” Mas foi modificado pela agência, ficando: “Enquanto seu inimigo está 

empenhado em atingi-lo com sua espada, Val faz um laço.” Há ainda exemplos de páginas ou 

quadros que a agência vetou e mandou que fossem refeitos. 

 Estes exemplos mostram que a interação entre Foster e a agência tornou ‘Príncipe 

Valente’ uma série menos adulta e verossímil do que Foster pretendia. 

 

10. Problemas de Tradução. 

 

 O fato de vários pontos positivos de ‘Príncipe Valente’, como a qualidade literária do 

texto de Foster e parte do senso de humor e do lirismo, serem subestimadas e terem pouco 

reconhecimento, deve-se, em grande parte, nos países em que a obra foi traduzida, à baixa 

qualidade da tradução. Em particular, nas traduções para o português, tanto no Brasil como 

em Portugal, a maior parte das sutilezas humorísticas e líricas do excelente texto de Foster foi 

perdida. Os leitores de ‘Príncipe Valente’ em português tiveram acesso a uma obra 
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empobrecida pela tradução, pois, como já foi ressaltado, o texto escrito de Foster é da mais 

alta qualidade, tem ritmo, poesia, humor, criatividade. 

 Um exemplo bem característico disso está no primeiro quadro da Página 22. Valente 

havia dado uma surra em seus colegas escudeiros, que haviam debochado dele, e no dia 

seguinte, após uma noite na prisão, é levado diante do chefe da guarda, onde estão as vítimas, 

todas machucadas, a acusá-lo. O texto em português, no álbum da Ebal, diz: “No dia 

seguinte, Val comparece a julgamento em companhia das vítimas de seu temperamento 

fogoso.” Mas o texto original diz: “No dia seguinte, Príncipe Val é trazido diante do capitão 

da guarda junto com as evidências que ele tinha providenciado.” 

 Quando, na Página 31, Valente ataca um guarda do castelo e fica, disfarçado, em seu 

lugar, a legenda do álbum da Ebal diz: “Com a ajuda de ‘um pequeno instrumento’, ele se 

infiltra entre os guardas que estão em serviço na entrada da sala de jantar.” Mas o texto 

original diz: “Com o auxílio de uma maça, ele se promove ao serviço da guarda na entrada do 

hall.” 

 Na Página 59, Valente escapa do calabouço do castelo de Morgana, uma bruxa cheia 

de mistérios, que o considerava vencido, pois estava colocando droga em seu vinho. Valente, 

no entanto, não bebe o vinho, finge que está drogado e trabalha incansavelmente para retirar 

as barras da janela da prisão. Quando consegue, a legenda do álbum da Ebal diz: “Em outra 

noite de chuva, ele foge, colocando barras e pedras de novo em seus lugares.” Mas o texto 

original diz: “Numa noite tempestuosa, ele escapa e recoloca as pedras e barras – ele, 

também, deixa um mistério para trás!” 

 Na Página 74, Valente, aprisionado pelos vikings, reencontra Ilene, também cativa. A 

legenda no álbum da Ebal diz: “Valente se esquece de tudo, na alegria de rever Ilene.” O texto 

original diz: “Mas Val já esqueceu problemas triviais como Thagnar e seus vikings na alegria 

de ver Ilene outra vez.” 

 Estes exemplos, entre tantos, mostram como a tradução para o português, em geral, e 

a dos álbuns da Ebal, em particular, empobreceu consideravelmente a obra de Foster, 

diminuindo ou eliminando características altamente positivas da série ‘Príncipe Valente’. 
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11. Conclusão. 

 

 O objetivo deste texto foi demonstrar que a série ‘Príncipe Valente’, criação de Hal 

Foster, além de ser uma obra de aventuras emocionantes perfeitamente ilustrada, possui 

muitas outras qualidades, normalmente não mencionadas, como um texto literário muito bem 

escrito, doses maciças de humor, lirismo, fantasia, e um personagem extremamente criativo. 

 Por outro lado, não possui o rigor histórico que às vezes lhe atribuem. Também não 

rendeu o máximo que seu autor pretendeu devido às interferências censórias da agência 

distribuidora, o King Features Syndicate. Finalmente, para os leitores brasileiros, em 

particular, a tradução empobreceu significativamente a obra de Foster, eliminando boa parte 

de suas qualidades. 
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