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RESUMO

Esta pesquisa tem como objetivo abordar a História da História em Quadrinhos como
sendo um ramo da História da Arte, analisando a produção estadunidense das décadas
de 1930 a 1960, principalmente as correntes artísticas conhecidas como Era de Ouro e
Era de Prata, segundo conceitos como o da Kunstwollen e da Escola de Viena de
História da Arte. Tal trabalho tem como objetivo compreender tais movimentos
artísticos a partir de suas características e convenções artísticas próprias e das relações
que estabeleceram entre si, com outras linguagens e tradições artísticas e com o
contexto social e político de seu tempo. Ainda, tem como intuito contribuir para a
compreensão do desenvolvimento temático e estético dos estilos artísticos do período e
o estabelecimento da História em Quadrinhos como uma linguagem artística autônoma
que produziu em um conjunto de tradições estéticas e narrativas próprias.
Palavras-chave:
História em Quadrinhos; Kunstwollen; Gerações; Era de Ouro; Era de Prata; Arte
Sequencial; História da Arte.

ABSTRACT

This research intends to approach the History of Comics as an Art History branch,
analyzing US production of the 1930s to 1960s, mainly artistic movements known as
the Golden Age and Silver Age, according to concepts such as Kunstwollen and from
the Vienna School of Art History. This work intends to understand these artistic
movements from its specific features and artistic conventions and the relationships they
have established between themselves, with other languages and artistic traditions and
the social and political context of their time. Also this research intends to contribute to
the understanding of the thematic and aesthetic development of the artistic styles of the
period and the establishment of the Comics as an autonomous artistic language that
established a set of aesthetic traditions and narratives themselves.

Keywords:
Comics; Kunstwollen; Generations, Golden Age; Silver Age; Sequential Art; Art
History.
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1 INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo dar continuidade à pesquisa da minha
monografia de graduação mediante o estudo pontual da produção de História em
Quadrinhos estadunidense durante as décadas de 1930 a 1960 a partir de duas
premissas. A primeira é de que a História da História em Quadrinhos é um ramo da
História da Arte — equivalente e em paralelo com uma História da Pintura ou uma
História da Escultura, por exemplo — e está intimamente ligada a um conjunto de
elementos estéticos, formais e temáticos comuns a outras produções artísticas, como a
Pintura, Ilustração e Literatura, e se desenvolveu a partir de apropriações e
continuidades destes elementos. A segunda premissa é que uma das formas de se
compreender a História em Quadrinhos é através do processo histórico de
desenvolvimento e conflitos internos entre grupos, movimentos, escolas estilísticas e
projetos temáticos e formais a que os artistas do meio estiveram vinculados. Para uma
análise dessas características, considerei mais adequado seguir um modelo teórico
apropriado da tradição da Escola de Viena e outras linhas de pesquisa aproximadas, com
as devidas adaptações e atualizações necessárias.
A Escola de Viena da História de Arte é uma tradição teórica da qual fizeram
parte Franz Wickhoff (1853-1909), Alois Riegl (1858-1905), Max Dvořák (1874-1921)
e outros. Tal corrente teórica pretendia compreender o desenvolvimento artístico sem a
premissa de julgamentos estéticos qualitativos ou de gosto, não levando em conta ideias
como a da genialidade de artistas específicos como fator catalisador de mudanças de
paradigmas na arte ou ainda sem interpretar tal desenvolvimento por meio de esquemas
que o organizam através de momentos de auges e decadências artísticas. A proposta
apresentada pela Escola de Viena era de que a História da Arte fosse tratada como uma
disciplina científica e autônoma capaz de apresentar teorias a respeito de características
formais que pudessem ser utilizadas ou adaptadas para a aplicação em todas as
linguagens de produção artística, independente do recorte cultural, geográfico e
temporal em que fosse produzida, e sem julgar sua qualidade através de comparações
com a arte clássica ou ocidental e suas premissas e dogmas.1
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Riegl, um dos principais teóricos da Escola de Viena, elaborou o conceito de
Kunstwollen, ou “Vontade da Arte”2, com o intuito de compreender as produções
artísticas não a partir de características específicas, singularidades ou limitações de cada
um dos diferentes autores e técnicas empregadas, mas sim identificando os grandes
projetos culturais das diferentes sociedades em diferentes períodos. Através desse
modelo de pensamento da História da Arte, seria possível encontrar elementos comuns,
influências, textos-chave, códigos e convenções para a representação e interpretação do
mundo real ou imaginado que circularam em cada cultura em um determinado recorte
no tempo e que estão presentes de maneira consciente ou inconsciente no imaginário
dos artistas daquele local e época. Dominando essas chaves de interpretação e produção,
seria possível compreender o Zeitgeist, o “Espírito do Tempo”I, que serviu como fio
condutor dos homens da arte de cada período e entender melhor a produção coletiva e, a
partir dela, o trabalho de cada artista e das características únicas presentes em sua
produção. O conceito de Kunstwollen empregando neste trabalho tem, ainda, um caráter
próximo ao utilizado pela Sociologia3 ao se apropriar do termo, uma vez que é
apresentado aqui em aproximação ao conceito de Geração de Wilhelm Pinder (18781947), também incorporado pela Sociologia a partir dos trabalhos de Karl Mannheim
(1893-1947)4. Ou seja, parte-se da premissa de que um grupo de indivíduos que nasceu
e viveu sob um mesmo recorte temporal e geográfico pode adquirir um mesmo projeto
ideológico e que, caso estes indivíduos se tornem artistas, podem manifestar tal projeto
através de um mesmo conjunto características formais que estão relacionadas a estes
contexto e objetivo comuns. Entretanto tais características compartilhadas se dão menos
pelo fato de tais indivíduos simplesmente pertencerem a um mesmo recorte
cronológico, mas sim por compartilharem e estarem sob influência de um mesmo
contexto social e cultural. Tais “gerações culturais” podem ocorrer, inclusive, em
paralelo e simultaneamente a outros grupos ocupantes de um mesmo recorte geográfico
e cronológico, mas sob influência de outros elementos e tradições culturais. Nas
palavras de Mannheim:

I

Zeitgeist, de maneira simplificada, trata-se do conceito de que um artista traz em si características
culturais específicas da época e do contexto no qual vive, e, por consequência, a arte que produz
apresenta características da cultura do tempo em que foi produzida. Dessa forma, seria impossível para
um artista reproduzir rigorosamente um estilo ou tradição artística de um período histórico no qual não
viveu, podendo apenas produzir releituras de tais tradições artísticas através do olhar de um indivíduo de
seu próprio tempo. Os primeiros desenvolvimentos dessa teoria podem ser encontrados nos trabalhos de
Johann Gottfried Herder (1744-1803) e também nos de Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831),
principalmente em seu Filosofia da História.
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Indivíduos que crescem como contemporâneos experimentam nos anos de
maior disposição à receptividade, mas também posteriormente, as mesmas
influências condutoras tanto da cultura intelectual que os impressiona como
da situação político-social. Eles constituem uma geração, uma
contemporaneidade, porque essas influências são homogêneas. Justamente
por essa mudança — de que a contemporaneidade não significa uma data
cronológica no histórico da humanidade, mas uma similaridade de
influências existentes —, a questão colocada escapa de um plano que tendia
a converter-se em uma aritmética mística, ao domínio da simples
compreensão da temporalidade interior que pode ser percebida.5

Ou seja, ao conjunto de características formais possíveis de ser identificadas em
uma kunstwollen específica como compreendido por Riegl, este trabalho propõe-se a
acrescentar ao conceito características como doutrinas filosóficas, posicionamentos
políticos e outras de caráter ideológico. Levando assim ao entendimento dos artistas de
um determinado recorte temporal e espacial e ligados a um movimento artístico, cujos
integrantes compartilham de temas e características formais, como formadores de uma
Geração. Cada geração pode, inclusive, existir em simultaneidade cronológica e
geográfica a outras que possuem seus próprios núcleos de valores culturais, tradições,
temas e regras formais de representação.
Tendo esses conceitos como pressupostos e a premissa de que as características
formais dos diferentes estilos de arte se alteram de acordo com os projetos temáticos e
filosóficos de cada sociedade, e que estes projetos também se alteram conforme as
mudanças políticas e sociais de cada contexto, a presente pesquisa tem como objetivo
compreender a produção de História em Quadrinhos nos EUA — e, a partir dela, no
Ocidente, visto que era a produção mais influente no período analisado — durante o
recorte temporal proposto, por meio da identificação de grupos, movimentos e escolas
artísticas e da identificação de suas temáticas, formas discursivas e projetos estéticos
específicos. A pesquisa tem ainda como objetivo identificar as origens estilísticas e
referências usadas por cada grupo vindas de tradições mais antigas da arte, como do
Renascimento e Barroco, e investigar como estes grupos se apropriaram de elementos
destas tradições segundo seus próprios projetos artísticos. Pretende-se construir neste
trabalho um modelo de cenário estilístico e temático em que estejam identificados e
posicionados cronologicamente os grupos e movimentos artísticos da História em
Quadrinhos das décadas de 1930 a 1960. Tal modelo pretende criar condições para a
analise de como cada grupo se relacionou com a sociedade de seu tempo, como suas
características estéticas se alteraram como resposta às mudanças sociais do meio em que
estavam inseridos e como os diferentes movimentos, ou gerações, interagiam entre si,
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assimilando ou combatendo os discursos formais e temáticos das correntes precedentes.
Tal compreensão será buscada a partir de um mapeamento de tradições assimiladas
pelas correntes estilísticas da História em Quadrinhos analisadas na pesquisa, pelas
relações estabelecidas entre seus temas principais e o contexto social do período em que
foram elaboradas e pela relação destes temas com as características formais utilizadas
para representá-los. Na busca pelas características formais de cada um dos movimentos
artísticos abordados, a pesquisa busca compreender as questões teóricas que embasaram
cada um dos movimentos e determinaram suas propostas de execução de questões
formais, como as relações entre representação naturalista e abstrata, técnicas de
representação do espaço diegético, uso de perspectiva e outras convenções de
representação e estéticas.
Neste trabalho, a História em Quadrinhos não é considerada apenas uma forma
de comunicação ou ferramenta de linguagem para atingir determinado fim, mas sim um
gênero artístico próprio, que se utiliza muitas vezes de elementos da Pintura, Gravura e
Literatura, mas que não é nenhuma destas formas artísticas, e sim uma linguagem
artística autônoma. Dessa forma, a História da História em Quadrinhos é abordada como
um ramo da História da Arte, tendo seus próprios projetos artísticos, discursos e
relações internas, mas sistematicamente se apropriando de tradições estéticas
compartilhadas pelas diferentes formas de arte, como Pintura, Literatura, Música e
Cinema, desenvolvendo-se em paralelo a estas linguagens e com elas realizando
constantes trocas, releituras e apropriações. Uma vez que existe já uma quantidade
considerável de trabalhos acadêmicos vinculados às disciplinas da Comunicação e que
abordam a História em Quadrinhos como linguagem a partir de ferramentas de análise
vindas da Semiótica, esta pesquisa pretende preencher a lacuna da abordagem das
características estéticas dos movimentos artísticos do recorte selecionado e suas relações
com os temas propostos por estes mesmos movimentos.
Como referencial teórico a pesquisa se vale de teorias formalistas da visibilidade
pura, manifesta tanto em parte da tradição da Escola de Viena, como nas teorias de
Heinrich Wölfflin (1864-1945) — revisadas para dar conta de uma nova produção e
perspectiva não existentes à época. Com o auxílio dessa perspectiva teórica iremos
identificar características formais de duas das principais tradições das artes, as correntes
Clássica e Barroca, e suas releituras, que serão relacionadas às doutrinas de alguns
filósofos e teóricos da arte, como Platão (428/427 ou 424/423 a.C-348/347 a.C) e
Umberto Eco (1932-2016), e de teóricos contemporâneos da História em Quadrinhos,
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como Scott McCloud (1960-) e Thierry Groensteen (1957-). Trata-se aqui de tentar
compreender, com a baliza dessas características formais, o modo como os artistas de
cada período reagiram em suas obras ao projeto cultural, filosófico, e às condições
sociais de seu tempo.
Dessa forma, a pesquisa se propõe a analisar, por exemplo, como a Era de Ouro
da História em Quadrinhos se consolidou a partir de uma resposta ao contexto sóciopolítico da Grande Depressão ao se apropriar das regras formais da Arte Barroca, sendo
posteriormente contraposta pela Era de Prata, que se deu como efeito da moralização da
cultura estadunidense durante o Macarthismo, assumindo para si um discurso moralista
e regras formais vindas da Arte Clássica.
Para traçarmos um panorama histórico da História em Quadrinhos no Ocidente,
faz-se primeiramente necessário definir, brevemente e sem intenção de o realizar de
maneira exaustiva e definitiva, nosso objeto de estudo. O quadrinhista e teórico Scott
McCloud o define como “imagens pictóricas e outras justapostas em seqüência
deliberada destinadas a transmitir informações e/ou a produzir uma resposta no
espectador”.6 Já Rodolphe Töpffer (1799-1846), considerado o fundador da linguagem
das histórias em quadrinhos, referia-se assim ao seu trabalho:
Ele se compõe de uma série de desenhos autografados em traço. Cada um
destes desenhos é acompanhado de uma ou duas linhas de texto. Os
desenhos, sem este texto, teriam um significado obscuro, o texto, sem o
desenho, nada significaria. O todo, junto, forma uma espécie de romance,
um livro que, falando diretamente aos olhos, se exprime pela representação,
não pela narrativa.7

A História em Quadrinhos é uma mídia ou forma de manifestação artística que
emprega a combinação interdependente de texto e imagem, podendo valer-se de
elementos da Ilustração e da Literatura, mas que se constitui como gênero autônomo,
independente destas linguagens. Necessitam ainda ser formadas por uma sequência de
unidades linguísticas de texto e imagem interdependentes de maneira que constituam
uma narrativa.
É importante ter em mente que manifestações combinando ilustração e texto são
muito antigas, como as pinturas murais egípcias ou astecas ou a tradição de tapeçarias
medievais europeias. Sobre a diferença entre essa arte narrativa sequencial mais antiga e
as histórias em quadrinhos já fora tratado em minha monografia de conclusão de curso:
Eu não encontrei autor que conseguisse responder esta pergunta, […],
exceto McCloud, cujo esforço se dá em romper a linha que delimita a
criação da História em Quadrinhos em [Richard F.] Outcault [1863-1928], e
não em dar uma nova data de fundação. Tentando responder a isso, parece-
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me que o grande marco se dá na proximidade do recorte na representação do
movimento e do tempo. Em obras como nas pinturas egípcias, na Tapeçaria
de Bayeux [c. 1070] e até mesmo no Progresso de uma Meretriz [de William
Hogarth (1697-1764)], temos a narrativas baseadas em eventos. Quando falo
em eventos, trato de grandes acontecimentos gerais. Exemplo: as ilustrações
e textos mostram as sementes sendo separadas, na cena seguinte há a
plantação, depois a colheita, depois a separação das cascas e dos grãos. A
narrativa salta de evento em evento. No trabalho de Töpffer, a inovação é
segmentar os eventos, mostrar os pequenos detalhes, um por um, ocorridos
em cada cena, como se buscasse uma continuidade e uma movimentação,
buscava “animar” a gravura, como ele mesmo escreveu no fragmento citado
anteriormente.8

Se analisarmos a origem das histórias em quadrinhos, ou seja, a tradição da qual
vinham seus fundadores, veremos que ela é uma linguagem de origem mista. Entre seus
pioneiros estão, como já mencionado, Rodolphe Töpffer, um escritor e professor de
retórica que estudou pintura, filho de um pintor, e obcecado pela arte da gravura em
metal, e Wilhelm Busch (1832-1908), pintor alemão não reconhecido em vida,
fortemente influenciado pelos mestres flamengos e que se mantinha como ilustrador
literário, obtendo muito prestígio. Ambos foram seguidos por um grupo de ilustradores
e caricaturistas, como Charles Ross (1835/1842-1897), Marie Duval (c. 1847-1890),
Angelo Agostini (1843-1910), Christophe (1856-1945) e outros, muitos deles
intimamente ligados à produção de gravuras. Segundo o próprio Töpffer, a sua
produção em História em Quadrinhos era uma continuidade da gravura que tentava
animar.9 As histórias em quadrinhos surgiram como uma forma de expressão que
procurava narrar eventos a partir dessa sequência ordenada de ilustrações e textos.
Dessa forma, podiam representar uma passagem de tempo muito maior ou mais
complexa do que aquelas apresentadas em uma peça individual contendo desenho e
texto que não estivesse associada a um conjunto ou apoiada por outra fonte de
informação anexa que deveria ser considerada no momento de sua interpretação.
Assim, para fins deste estudo, consideraremos como uma definição operacional
de História em Quadrinhos a seguinte:
uma forma narrativa que consiste na disposição em sequência de blocos
unitários, que são combinações de ilustração e texto, que só têm significado
narrativo quando observados em conjunto e sequência e que tratam de
representar não apenas eventos, mas o movimento e seus efeitos dentro
destes eventos.10

Vale destacar que, ao longo deste trabalho, são expostos alguns eventos
históricos relacionados a artistas e editoras de histórias em quadrinhos que são
relevantes para o entendimento do contexto em que as produções foram elaboradas, mas
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que não são o objeto central de discussão desta pesquisa. Tais narrativas históricas têm
como base diferentes fontes que muitas vezes apresentam muitas das mesmas
informações e, em outras, apresentam detalhes específicos de diferentes pontos de vista
sobre um mesmo acontecimento. Nesses casos, são apresentados resumos dos eventos
elaborados a partir do cruzamento de informações dessas diferentes fontes, sendo que,
ao final do parágrafo, são apresentadas todas as diferentes fontes a respeito de tais fatos
em uma mesma nota de referência.
Para melhor contextualização do leitor, cabe aqui um breve relato a respeito da
produção de histórias em quadrinhos anterior ao período analisado no corpo desta
pesquisa. Tal produção anterior é abordada em maiores detalhes na monografia já
citada.11
A Era de Cobre (1833-)
A primeira geração de quadrinhistas teve início com os já citados Töpffer e
Busch. Inspirado pelas gravuras que reproduziam a série de pinturas Progresso de uma
Meretriz de Hogarth, que representam diferentes cenas, mas que, quando observadas na
sequência determinada pelo artista, formam uma grande narrativa, Töpffer tratou de
desenvolver a nova linguagem que viria a ser a HQ. Töpffer criou uma nova forma de
expressão que ampliava as formas até então existentes de narrativa sequencial evento a
evento criando unidades de significado formadas pela combinação interdependente de
texto e imagem. Diferente das narrativas anteriores que combinavam imagem e texto
como as pinturas murais egípcias — que travavam de unidades de significado que
saltavam de evento a evento — ou O Progresso de uma Meretriz — que era uma
narrativa sequencial, mas composta puramente de imagem e em unidades sequenciais
fisicamente

desconexas

—,

Töpffer

apresentou

páginas

que

mostravam

simultaneamente e lado a lado unidades de significado, ou momentos narrativos,
compostos da combinação de imagem e texto, que podiam ser observados quase que
simultaneamente — como o que ocorre em uma leitura de uma frase — e tratando dos
pequenos desenvolvimentos dentro de um evento maior. Tal técnica permitia contar em
minúcias e com maior precisão cada um dos acontecimentos. A diferença entre o
modelo de Töpffer e a tradição de narrativa sequencial anterior seria algo próximo ao
que Walter Benjamin (1892-1940) apresenta como diferença entre o antigo modelo
literário da epopeia — em que são apresentados grandes eventos cheios de dispositivos
mnemônicos e de fácil identificação por aspectos gerais da condição humana — em
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relação ao romance moderno — que trata de conflitos mais pontuais, internos e
relacionados e pequenas questões de um indivíduo e uma sociedade específicos.12
Coube ainda a Töpffer desenvolver as primeiras características formais da nova
linguagem, criando os espaços com margens que definiam cada uma das unidades de
significado, que seriam chamadas de quadros, subdividindo-as em duas áreas, uma
superior, contendo ilustrações baseados em linhas, e uma inferior, contento textos
narrativos ou representando diálogos, sendo que a interpretação combinada das duas
áreas criava o significado da cada uma das peças.
Após Töpffer, coube a Busch dar continuidade a essa produção, sendo que sua
principal contribuição para o meio foi inserir questões vindas de seus trabalhos
relacionados à Literatura, como as narrativas em versos, rimas e onomatopeias,
preocupando-se em representar não apenas os movimentos nas “gravuras animadas”,
mas também tentando representar características que não eram visuais, mas sonoras.
Após eles, existiram alguns autores que deram continuidade à sua produção, como
Charles Ross, Marie Duval, Angelo Agostini e Christophe, mas todos eles mantiveram
como características temáticas o humor e a ironia em relação à política e aos costumes,
e, como características formais, seguiam a tradição das figuras compostas de linhas
vindas da gravura com ponta seca ou buril, que era a técnica de reprodução mais
utilizada por esses artistas junto com a litografia. A grande questão dos artistas de
História em Quadrinhos desse período foi o empenho em criar uma nova linguagem
mista que desse conta de aglutinar elementos da Gravura, Literatura, Caricatura e ainda
pudesse narrar de forma detalhada e com uma especificidade que nenhuma destas
linguagens artísticas de referência poderiam empregar. Apesar de alguns desses artistas
chegarem a se valer do uso da litografia e xilogravura, eu optei por chamar essa
primeira geração de artistas de Era de Cobre, em referência ao metal usado para
gravação em que as HQs surgiram e do qual se desenvolveram.
A Era de Platina (1894-)
Uma nova geração de autores surgiu no começo do século XX nos EUA e
apresentou novas características em sua produção. A partir dos trabalhos Hogan’s
Alley/The Yellow Kid (1894) de R. F. Outcault (1863-1928) e The Katzenjammer
Kids/The Captain and the Kids (1897) de Rudolph Dirks (1877-1968), surgiu uma nova
produção de História em Quadrinhos impulsionada pela guerra entre Joseph Pulitzer
(1847-1911) e Wiliam Randolph Hearst (1863-1951) pela venda de jornais impressos
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nos EUA. Essa nova geração, dando continuidade a questões já presentes na produção
de Christophe, ainda tinha uma produção centrada em temas cômicos, mas focou-se em
experimentar e definir formalmente a linguagem. Em Hogan’s Alley/The Yellow Kid,
Outcault iniciou a integração do texto e da imagem, elaborando quadros que não eram
mais segmentados com uma área destinada à ilustração e outra à escrita. Assim ambos
os elementos passaram a ser apresentados integrados. O personagem principal de
Outcault, Mickey Dugan, apresentava suas impressões emocionais e comentários
políticos escritos em sua camisola, sendo que estes textos mudavam a cada quadro,
enquanto os diálogos dos outros personagens, a princípio em espaço separado da
ilustração, passaram a ser representados em balões de fala, que eram desenvolvidos a
partir das fitas falantes da arte medieval. Já Dirks acrescentou à linguagem duas novas
técnicas: o uso de linhas e sobreposições de desenhos para representar o movimento e a
inserção de onomatopeias escritas sobre as ilustrações para representar barulhos do
ambiente. Assim as histórias em quadrinhos passaram a assumir o formato de painéis e
ter como seus principais elementos a busca por formas de representação de duas
características que eram alheias às imagens e textos estáticos dos quais se constituíam:
movimento e som. Ainda, como características formais, a substituição das técnicas de
impressão em gravura pelas reprodutoras offset permitiu o uso das cores e um desenho
menos “duro” do que aquele da gravura, mas as composições em geral permaneceram
segundo o enquadramento em plano tableau. A partir de Bud Fisher (1885-1954) e seu
A. Mutt (1907-1911), as histórias em quadrinhos acabaram tendendo ao formato de tira.
Nesse período também houve bastante espaço para o experimentalismo, tanto formal
quanto temático, em composições incomuns, no uso de metalinguagem e na
representação de situações oníricas e absurdas presentes em obras como Dream of the
Rarebit Fiend (1904-1911) e Little Nemo in Slumberland/In the Land of Wonderful
Dreams (1905-1914) de Winsor McCay (1869-1934), The Upside-Downs of Little Lady
Lovekins and Old Man Muffarro (1903-1905) de Gustave Verbeek (1897-1937) e Krazy
Kat (1913-1944) de George Herriman (1880-1944). A Era de Platina foi a responsável
por definir a História em Quadrinhos como forma de linguagem autônoma e serviu de
ponto de partida para o desenvolvimento de estilos artísticos específicos que vieram
após.
A Era de Ouro (1929-)
Com a quebra da bolsa em 1929 e a Grande Depressão, a História em
Quadrinhos entrou em um novo estágio. A instabilidade econômica, o aumento dos
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índices de desemprego e de violência urbana trouxeram um novo contexto para a
sociedade dos EUA, e esta mudança de paradigma com novas expectativas e frustrações
acabou influenciando sua produção artística, tanto temática quanto formalmente. Nas
histórias em quadrinhos essa nova proposta se apresentou através do movimento
artístico conhecido como Era de Ouro. Aproximando-se da literatura Pulp Fiction e da
estética Hard-Boiled, as histórias em quadrinhos apresentaram um novo tipo de
protagonista: o herói agressivo capaz de enfrentar e sobreviver aos perigos desse novo
mundo de violência valendo-se de sua própria violência. Em 1929, o paradigma na
produção de histórias em quadrinhos foi mudado quando Hal Foster (1892-1982)
publicou Tarzan — baseado na produção literária Pulp de Edgar Rice Burroughs (18751950) — e Phil Nowlan (1888-1940) e Dick Calkins (1892-1962) — baseados na obra
literária do próprio Nowlan — publicaram Buck Rogers. A primeira ruptura foi em
relação ao abandono dos temas de cotidiano e cômicos para uma assimilação dos temas
da Pulp Fiction, que tratavam principalmente de crimes, violência, conflitos de classes e
outras consequências desagradáveis do crescimento urbano. As histórias em quadrinhos
nos EUA passaram a ser produzidas por artistas em conflito, patriotas que amavam seu
país, mas que tinham necessidade de falar sobre os novos problemas sociais que
estavam vendo ao seu redor. E esse dilema acabou sendo transferido para suas
narrativas e personagens: protagonistas conflituosos, situações ambíguas e um
moralismo incerto onde não estava bem definida a linha que separava o certo do errado
e o bom do mau. Essa ambiguidade acabou tendo consequências formais. As histórias
em quadrinhos desse período passaram a apresentar características similares àquelas que
Heinrich Wölfflin caracterizara como barrocas.13 Foster promoveu o rompimento com
as convenções formais até então empregadas nas histórias em quadrinhos. O mundo
violento e incerto que apresentava não era mais claro e iluminado, era composto de
manchas e contrastes pictóricos, o que foi imediatamente apropriado pelos outros
autores que pretendiam retratar um ambiente urbano cheio de inseguranças onde um
criminoso poderia estar escondido nas sombras de cada beco e que era tão perigoso
quanto a selva de Tarzan. Foster também rompeu em definitivo com o enquadramento
central do plano tableau, seus cenários eram compostos em diagonais, personagens se
moviam avançando ou recuando em relação ao leitor, e seus quadros não continham
mais todo o mundo representado, mas eram constituídos a partir do que Wölfflin
chamou de “formas abertas”, em que parte dos elementos eram cortados pelas margens
dos quadros dando a entender a existência de todo um mundo narrativo que se
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prolongava além do que era imediatamente visível. Também, entre alguns artistas pósFoster, houve uma busca por técnicas da ilustração anatômica naturalista, ao mesmo
tempo em que os diálogos e ações passaram a ter um tom teatralizado e exagerado, um
novo estilo artístico que rompia com o modo de se fazer e pensar as histórias em
quadrinhos até então. A nova convenção artística, ao mesmo tempo em que queria
representar os problemas do mundo real com uma visualidade com elementos
convencionados como mais próximos da realidade, fazia-a como uma soap opera com
roteiros forçados e atores canastrões. A ambiguidade e dilemas em que os artistas e o
mundo em sua volta mergulhavam, a mudança na forma de percepção destes autores e
da sua sociedade em relação ao mundo, e a mudança temática de suas obras acabou
resultando em um efeito de mudança formal que não estava relacionado ou dependente
diretamente de uma mudança tecnológica — a ruptura tecnológica em relação às
histórias em quadrinhos se deu na sua migração para os grandes jornais em impressões
offset pelo menos trinta anos antes —, o que houve foi uma mudança na forma de
compreender e produzir histórias em quadrinhos que foi hegemônica pelo menos até o
final da década de 1950.
Agora, adentremos no mundo dessa linguagem única com a esperança de melhor
compreender a ela e à sua tradição artística própria.
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2 FORMA E HEROÍSMO NA ERA DE OURO

Para compreendermos plenamente como e em quais condições ocorreu o
desenvolvimento da tradição da Era de Ouro das Histórias em Quadrinhos, faz-se
necessário entender o contexto em que ela aconteceu. Assim cabe aqui uma pequena
narrativa a respeito de um empreendimento criado por Malcolm Wheeler-Nicholson
(1890-1965) cuja importância foi fundamental para o desenvolvimento do meio.
Wheeler-Nicholson foi um major do exército dos EUA que atuou em constante
atividade durante a Primeira Guerra Mundial e em vários locais do globo. Após se
afastar das forças armadas depois de desentendimento com superiores e passar pela
corte marcial, tornou-se escritor. Wheeler-Nicholson já havia produzido textos teóricos
e críticos e narrativas sobre temas militares, mas após seu afastamento passou a escrever
contos para revistas pulp fiction. Em 1925 criou o Wheeler-Nicholson Inc., seu próprio
syndicate para distribuir contos e algumas histórias em quadrinhos de sua autoria. Em
1934, já com alguma experiência e empolgado pelo sucesso da Famous Funnies,
decidiu criar sua própria editora para disputar o novo mercado em expansão. Assim
surgiu a National Allied Publications. Em fevereiro 1935, a National lançou a
publicação New Fun: The Big Comic Magazine — que ostentou o título More Fun em
seu número 8, de fevereiro de 1936, e adotou definitivamente o título More Fun Comics
a partir do número 9 no mês seguinte —, uma revista mos mesmos moldes da Famous
Funnies. A diferença entre as duas publicações era que a Famous Funnies tinha
contratos com diferentes syndicates para republicar histórias de personagens famosos já
conhecidos pelo público através dos jornais, enquanto Wheeler-Nicholsons não tinha
acesso ao oligopólio de distribuição formado pelos syndicates durante a disputa entre
Pulitzer e Hearst. Diante dessa desvantagem, Wheeler-Nicholson a transformou em uma
virtude: fez de sua New Fun a primeira revista de quadrinhos a publicar material
totalmente inédito, assim distribuindo novas histórias e novos personagens de autoria do
próprio Wheeler-Nicholson ou de outros artistas. Entre os títulos presentes na New Fun
estavam até mesmo histórias protagonizadas por Oswald the Lucky Rabbit, o
personagem criado por Walt Disney e Ub Iwerks, cujos direitos autorais foram perdidos
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pela dupla para o Universal Studios. Em dezembro do mesmo ano, a National lançou
uma segunda publicação, New Comics. Mas mesmo com todo o empenho de WheelerNicholson, o forte oligopólio de distribuição dos syndicates, a desconfiança dos
jornaleiros em relação a uma editora nova e pequena e a preferência do público por
títulos já conhecidos fizeram com que a National e seu criador estivessem em constante
crise financeira. Em março de 1937, Wheeler-Nicholson lançou uma terceira
publicação, a Detective Comics, que, além das tradicionais tiras cômicas na tradição da
Era de Platina, também publicava histórias com influência da literatura pulp fiction e
seguindo os esquemas temáticos e estilísticos da Era de Ouro. Entretanto, para
conseguir lançar essa nova publicação, Wheeler-Nicholson aceitou fazê-la através da
criação da Detective Comics Inc. em sociedade com seu distribuidor Harry Donenfeld
(1893-1965) e com o contador dele, Jaccob S. Liebowitz (1900-2000). A nova revista
de Wheeler-Nicholson seria um dos cenários para a próxima revolução na História em
Quadrinhos, mas Donenfeld, através de um processo judicial de má-fé e manipulação,
assumiu controle tanto da Detective Comics Inc., como da National Allied Publications,
excluindo Wheeler-Nicholson da sociedade.I De controle total das duas editoras,
Donenfeld lançou em junho de 1938 uma nova publicação, a Action Comics. Ainda em
1938, Max Gaines (c. 1891/1895-1947), criador da Funnies on Parade, procurou
Donenfeld tentando conseguir capital para criar sua própria editora, Donanfeld aceitou
investir seu dinheiro, desde que Gaines aceitasse Liebowitz como seu sócio tendo como
objetivo ter seu parceiro de negócios dentro da editora que era uma possível
concorrente. Assim, Gaines pode fundar a All-American Publications, mas não livre da
influência de Donenfeld em seus negócios.1 Apesar de todas as disputas e manipulações
pelo controle das duas editoras, foi neste ambiente que dois jovens artistas tiveram
espaço para criar.
Em junho de 1938, a National Allied Publications — atual DC Comics —
lançou a Action Comics #1, uma revista na forma de coletânea de histórias em
quadrinhos de diferentes autores. Uma das histórias publicadas nessa edição foi
Superman, com roteiro de Jerome Siegel (1914-1996) e ilustração de Joseph Shuster
(1914-1992). Superman é comumente considerada a primeira história no gênero superI

Donenfeld teria pago uma viagem para Wheeler-Nicholson e sua esposa irem a Cuba e, enquanto
estavam ausentes do país, moveu um processo judicial contra Wheeler-Nicholson cobrando dívidas, além
de pedir para um juiz seu amigo manipular o processo para lhe dar o controle sobre as empresas. Conferir:
JONES, 2006, p. 152-153. Vale ainda destacar que Donenfeld era conhecido por sua conduta nada
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herói e uma inovação para as histórias em quadrinhos. Alguns autores chegam a tratar
Superman como o marco inicial da Era de Ouro, entretanto estes autores estão quase
sempre vinculados a publicações da DC Comics que tentam defender seu personagem
como o fundador de uma tradição,2 enquanto autores com publicações não ligadas à DC,
tendem a manter o discurso de que a Era de Ouro teve início com Tarzan de Hal Foster
(1892-1982) e Buck Rogers de Phil Nowlan (1888-1940) e Dick Calkins (1895-1962).3
A corrente que defende Superman como marco para Era de Ouro costuma chamar a
produção que vai de Tarzan até Superman — entre 1929 e 1938 — de “Era da
Aventura”, mas será tratado agora do motivo de ser descabido considerar esta separação
entre os dois períodos a partir da suposição de um rompimento estético e temático
causado pela publicação de Superman.
Superman partia da premissa de que, em um planeta velho e distante às portas da
destruição, um cientista colocou seu filho em uma espaçonave improvisada e o enviou
para que sobrevivesse na Terra. Ao chegar aqui, a criança, devido à sua fisiologia
específica, manifestou força, velocidade e resistência bem acima do normal e, quando
adulto, tornou-se um repórter chamado Clark Kent que, secretamente, assumia a
identidade de Superman e usava suas habilidades fantásticas para ajudar pessoas
necessitadas. Jerry Siegel era editor e escritor do jornal da sua escola em Cleveland, no
estado de Ohio, o The Glenville Torch, além de escrever desde sua época de estudante
contos de ficção científica e policiais, que publicava em fanzines. Também era
conhecido por ser um voraz leitor de pulp fictions, e de histórias em quadrinhos como
Tarzan, Buck Rogers e Flash Gordon,4 que foram três dos títulos mais importantes para
a definição e consolidação da estética e da temática da Era de Ouro. Sua premissa
lembra outra obra, o romance do escritor de pulp fiction Philip Wylie (1902-1971),
Gladiator, publicado em 1930. A trama desse romance se inicia quando um cientista
que vive na área rural do Colorado desenvolve um soro que concederia habilidades
sobre-humanas, como força proporcional à de formigas, a capacidade de saltar na
proporção de um gafanhoto e uma pele tão resistente que não poderia ser perfurada por
balas. O cientista secretamente injeta o soro em sua esposa grávida, e seu filho, Hugo
Danner, ao chegar à puberdade passa a manifestar essas habilidades. Entretanto a mãe
do jovem, uma mulher religiosa e moralista, condiciona seu filho a nunca usar suas
habilidades para obter qualquer tipo de vantagem nem exibi-las em público temendo
exemplar, e muitos insinuavam que tinha ligações com gângsteres como Frank Costello (1891-1973).
Ver: JONES, 2006, p. 66-67.
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uma possível reação preconceituosa ou violenta por parte do resto da sociedade.5 Essa
descrição das habilidades de Hugo Danner escritas por Wylie pelo menos oito anos
antes no seu romance é praticamente a mesma presente na primeira página de
Superman.
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Jerry SIEGEL (1914-1996) [roteiro]; Joe SHUSTER (1914-1992) [ilustração]
Superman [detalhe]
Action Comics #1, junho de 1938
National Allied Publications [DC Comics]6
Já Joe Shuster mudou-se com sua família do Canadá para Cleveland, onde
conheceu Siegel ainda durante o período em que cursavam a escola e passou a ser seu
colaborador como desenhista em vários projetos. Siegel e Shuster produziram várias
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histórias em quadrinhos de ficção científica em seus fanzines durante e após concluir a
escola7 e chegaram a publicar algumas histórias pela National, como Federal Man, que
colocava agentes de investigação na tradição Hard-Boiled em situações saídas da ficção
científica.

Jerry SIEGEL (1914-1996) [roteiro]; Joe SHUSTER (1914-1992) [ilustração]
Federal Men [detalhe]
New Comics #10, novembro de 1936
National Allied Publications [DC Comics]8
O desenho de Shuster era relativamente simples e dentro dos padrões da Era de
Ouro, lembravam muito os de Dick Calkins, com traços manchados e sombreamento
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“sujo” feito com linhas paralelas negras e sombras com bordas irregulares que pareciam
mais manchas rápidas, não bem delimitadas. A cena de origem do Superman, nos dois
primeiros quadros de sua história original, vindo de um planeta distante e o design do
foguete que o trouxe lembram em muito o universo de Buck Rogers. Shuster usava

Phil NOWLAN (1888-1940) [roteiro]; Dick CALKINS (1895-1962) [ilustração]
The Vanishing Radio Station [detalhes]
Buck Rogers 2430 A.D., 14 de setembro de 1930

Jerry SIEGEL (1914-1996) [roteiro]; Joe SHUSTER (1914-1992) [ilustração]
Superman [detalhes]
Action Comics #1, junho de 1938
National Allied Publications [DC Comics]9
bastante o contraste de sombras no fundo para criar a profundidade espacial, com
sombras dos personagens projetadas atrás deles nas paredes do cenário, uma técnica
muito parecida com a de Will Gould (1911-1984) em Red Barry. Em geral, Shuster
empregava manchas irregulares negras e composições em diagonais para criar os
ambientes e efeitos de perspectiva — típicos da Era de Ouro e que de modo algum eram
os mesmos da perspectiva tridimensional naturalista —, muitos enquadramentos
contemplando meio corpo dos personagens e em forma aberta que deixavam vários
elementos com partes cortadas pelas margens dos quadros, dando a entender uma
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continuidade do espaço para além da imagem mostrada. Ou seja, usava as mesmas
técnicas já consagradas pela produção da Era de Ouro, seguindo uma tradição já bem
definida.

Will GOULD (1911-1984)
O Caso Johnny Dean [detalhe]
Red Barry, 27 de abril de 193510
King Features Syndicate

Jerry SIEGEL (1914-1996) [roteiro]; Joe SHUSTER (1914-1992) [ilustração]
Superman [detalhe]
Action Comics #1, junho de 1938
National Allied Publications [DC Comics]11
Quanto à proposta narrativa, Superman também não fugia da tradição. Apesar de
se tratar de um personagem fantástico, sua principal temática era confrontar os
problemas da crescente criminalidade pós-Grande Depressão. Superman vivia entre os

29
arranha-céus das grandes cidades — não Chicago, mas a quase-Chicago cidade de
Metroplis — salvando mulheres frágeis e confrontando gangsters no mais clássico da
tradição Hard-Boiled. A grande diferença entre Superman e os detetives hard-boiled —
que também se lançavam em perigos como se fossem invulneráveis e sempre
derrotavam os criminosos com uma certeza quase arrogante de que eram invencíveis —
era que Superman não se apresentava para a sociedade como um homem normal, mas
sim como uma alegoria que estava caracterizada na sua identidade não humana ao
aparecer não como Clark Kent, mas como um indivíduo com um codinome e um
uniforme. A imagem que apresentava de si, diferenciada dos demais heróis que o
antecederam, indicava que estava ali para ser visto como mais do que um homem
comum, como a personificação de uma força superior. Apesar disso, a imagem de um
herói mítico e sobre-humano nas histórias em quadrinhos não começou ali com
Superman, pois o personagem mais uma vez se apropriou de uma tradição. O conceito
de um homem que tem uma identidade comum para desfrutar sua vida privada e outra
identidade heroica para viver como aventureiro e alegoria da justiça, bem como o
uniforme colorido que representa a assunção desta segunda persona, já estava presente
em O Fantasma (1936) de Lee Falk (1911-1999) e Ray Moore (1905-1984). Superman
usava um uniforme muito parecido com o do herói de Falk e Moore: uma roupa colante
azul — ao invés do lilás do Fantasma —, também com botas e um cinturão e ainda com
um calção sobre as calças — que era vermelho, enquanto o do Fantasma apresentava
um padrão de listras amarelas e negras referindo-se à tanga de pele de tigre do primeiro
herói da Era de Ouro, Tarzan. Na verdade, mesmo o Fantasma não foi completamente
original ao criar seu uniforme, pois seguia uma tradição de vestimenta usada pelos
musclemen, uma mistura de atletas e artistas existentes no final do século XIX e começo
do XX que foram precedentes para o Fisiculturismo. Exemplos de força física que se
apresentavam em shows de vaudevilles e circos, eram a grande iconografia do período
para homens de imenso poder disseminada nas publicações específicas sobre o tema
editadas por Bernarr Macfadden (1868-1955). O próprio Tarzan era originalmente
ilustrado nas capas de suas publicações vestindo uma pele de leão — iconografia
própria do personagem mitológico Heracles — e apenas passou a usar uma tanga após
Macfadden popularizar a vestimenta.12 A tradição de um herói com dupla identidade é
mais remota do que o Fantasma e remete à literatura pulp fiction com os personagens
Zorro — de Johnston McCulley (1883-1958), publicado pela primeira vez na All-Story
Weekly #2 de agosto de 1919 — e O Sombra (The Shadow) — de Walter B. Gibson
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(1897-1985), que estreou na história The Living Shadow lida no programa radiofônico
Detective Story Hour em 31 de julho de 1930 e depois publicada em 1 de abril de 1931
— ambos homens ricos e cultos que, sem que a sociedade ao redor desconfiasse, saiam
às ruas com suas identidades protegidas por uniformes e codinomes que lhe davam
novas personas representando alegorias da justiça. Tal assunção de uma identidade que
personificava forças superiores como a justiça presente em Zorro e n’O Sombra também
estava no Fantasma e em Superman. Superman era uma continuidade da tradição da Era
de Ouro das histórias em quadrinhos, que tem como uma de suas características a
apropriação dos elementos da pulp ficiton.

Eugene SANDOW (1867-1925) [centro] e mais dois musclemen
fotografias, c. final do século XIX-começo do século XX
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Florenz ZIEGFELD Jr. (1867-1932) [direção e produção]
The Sandow: Trocadero Vaudevilles [pôster de divulgação], 1894
apresentação de Eugene SANDOW (1867-1925)
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Fotografia de Bernarr Macfadden (1868-1955), após 1918
Harvert Theatre Collection
Houghton Library
Harvard University
Cambridge, EUA
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Também é relevante aqui tratarmos da cidade na qual que vivia Superman:
Metropolis. Segundo Siegel, o primeiro desenho que viu de Shuster foi “uma bela cena
com espaçonaves, foguetes e arranha-céus futuristas”13, e ele soube aproveitar este
potencial de seu colaborador. Diferente do ambiente interiorano onde Superman e Hugo
Danner cresceram, Metropolis era uma cidade grande e movimentada, com seus
arranha-céus

de

formatos

geométricos

e

automóveis em um esplendor de modernismo
digno de Chicago, e, como a Cidade dos
Ventos, apresentava um mesmo efeito colateral
deste

progresso:

o

crime.

Mas

para

entendermos a origem da Metropolis de
Superman, precisamos voltar até outra cidade
de mesmo nome, a de Fritz Lang (1890-1976).
No filme Metropolis de 1927 dirigido por Lang
e baseado na novela escrita em 1925 por Thea
von Harboiu (1888-1954), o cenário para a
trama e talvez sua grande personagem é a
cidade

do

futuro

também

chamada

de

Metropolis. Essa cidade é um paraíso avançado
que atingiu o progresso organizacional e
tecnológico e é governada por Joh Fredersen,
um

homem

inteligente

e

lógico,

mas

emocionalmente frio, e só esta sua natureza
lógica é capaz de administrar a grande cidade
de um modo que funcione apropriadamente.
Mas um ônus que viera com esse “progresso” e
o conforto que a tecnologia proporciona à alta
classe é a existência de um segundo grupo
social responsável pelo trabalho pesado vivendo em péssimas condições e sem
esperança de ascensão. Metropolis de Lang tem um forte elemento em comum com a
Metropolis de Siegel e Shuster, que por sua vez tem em comum com a Chicago da
estética Hard-Boiled como alegoria para as grandes metrópoles dos EUA pós-Grande
Depressão. Esse elemento é a chegada do progresso, mas tendo como preço o
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aparecimento da desigualdade social e, por consequência, da criminalidade, que
Dashiell Hammett (1894-1961) insistia em defender em sua produção literária e de
histórias em quadrinhos como sendo efeito direto da exploração abusiva da elite
burguesa. Ainda, a estética arquitetônica da Metropolis de Lang se apropriava muito de
concepções geométricas que eram comuns nos modelos da Art Déco e da Escola de
Chicago, comumente retomadas pelos artistas da Era de Ouro. Os espaços urbanos
amplos entre enormes arranha-céus de faces retangulares sob o céu escuro de Shuster
poderiam muito bem estar situados logo ao lado dos complexos urbanos do filme de
Lang.

Fritz LANG (1890-1976) [direção]
Metropolis, 1927 [quadro]
versão restaurada de 2002, 5min 27seg
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Jerry SIEGEL (1914-1996) [roteiro]; Joe SHUSTER (1914-1992) [ilustração]
Superman [detalhe]
Action Comics #1, junho de 1938
National Allied Publications [DC Comics]14
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Herbert S. FINE [Jerry SIEGEL] (1914-1996) [roteiro]; Joe SHUSTER (1914-1992)
[ilustração]
The Reign of the Superman [detalhe] (aqui e posição paisagem)
Science Fiction: The Advanced Guard of Civilization #3, janeiro de 193315
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Mas a relação entre Superman e Metropolis pode ser ainda mais íntima. Em
1933, Siegel, sob o pseudônimo de Herbert S. Fine16, e Shuster publicaram em uma de
suas revistas autorais independentes o conto ilustrado The Reign of the Superman. Nele,
o protagonista é um indigente que é aliciado para participar de um experimento em troca
de comida e roupas novas. Após o experimento, ganha inteligência e habilidades
telepáticas, e, diante de suas novas capacidades, corrompe-se e ambiciona comandar a
sociedade avançada em que vive para atingir seus próprios propósitos. Ao final, após
um confronto com o cientista que concedeu seu novo dom, o protagonista perde suas
habilidades especiais definitivamente e torna-se mais uma vez um sem-teto. Nessa
história, novamente encontra-se presente o tema do conflito de classes, que também se
desenrola em uma cidade futurista com arquitetura de arranha-céus geométricos que
muito lembram a Metropolis de Lang. O personagem principal, que se proclama o
“Superman” por estar intelectualmente acima de todos, também pretende comandar sob
suas supostas diretrizes lógicas e pressuposição de superioridade. Alguns conceitos
gerais usados na elaboração do personagem — como o do gênio ambicioso que sofre
alterações que lhe dão poderes psíquicos, proclama-se superior ao resto da humanidade
e se torna cego por ambição — seriam depois reaproveitados, com diferentes ênfases, na
criação dos dois maiores antagonistas do Superman durante a Era de Ouro: o UltraHumanoide (Ultra-Humanite), que teve sua primeira aparição na Action Comics #13 de
junho de 1939, e Lex Luthor, que estreou na Action Comics #23 de abril de 1940.
Devido às similaridades, e a Siegel e Shuster serem conhecidos pela sua obsessão por
literatura e cinema de ficção-científica17, é difícil não acreditar que eles não tiveram
contato com o filme de Lang.
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Jerry SIEGEL (1914-1996) [roteiro]; Joe SHUSTER (1914-1992) [ilustração]
The Superman [capa], 193318
Posteriormente, a dupla de autores reformulou alguns conceitos de The Reign of
the Superman. Nessa nova versão feita alguns meses depois, The Superman, a cidade
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progressista e cheia de contrastes que sofria dos efeitos colaterais de desigualdade de
classes permanecia, mas o título “Superman” agora não pertencia mais a um homem
ambicioso que fora gerado pelo sistema social falido, e sim a um novo protagonista
vestido com um uniforme colante como os musclemen e que era justamente o oposto,
um ser único e especial que superara a ciclo vicioso da decadência social e agora
tentava combater os efeitos desta desigualdade, que se manifestava como o crime e a
violência urbana. Na capa da história, o novo Superman salta sobre um criminoso que
tem uma vítima sob seu poder, enquanto, ao fundo, arranha-céus e um modelo moderno
de trem atestam o crime como um evento típico das cidades grandes e desenvolvidas. O
contraste tipicamente presente na produção da Era de Ouro estava lá, seja nas
dicotomias que eram inerentes como a modernidade e o crime, na possibilidade de uma
mesma sociedade produzir tanto um criminoso degenerado quanto um herói idealizado,
seja nos desenhos baseados em contraste de luz e sombra, ou no mesmo ambiente
urbano ser simultaneamente representado como metade em cor preta e metade em
branco. Após uma nova reformulação, o personagem e o conceito envolvido tornaramse os conhecidos atualmente e foram publicados pela National. No entanto, é notório
que o espírito do filme de Lang permaneceu. A frase que o filme traz como seu
epigrama inicial e repete várias vezes é “O mediador entre a cabeça e as mãos deve ser
o coração!”, e ela é o grande fio condutor da trama e a proposta à que a obra se coloca
como alegoria. Diante do conflito de longa data entre o mestre de Metropolis, Joh
Fredersen — que representa a lógica de comando necessária para o progresso da
sociedade — e os operários — que são essenciais para a realização dos procedimentos
que mantêm a cidade viva — e que está levando a cidade ao colapso total, surge a
profecia de que aquele que conseguir ligar a “cabeça” de Fredersen às “mãos” dos
operários de forma que possam agir com uma unidade harmônica poderá salvar
Metropolis. No filme, esse papel de “coração” cabe ao filho de Joh Fredersen, Freder.
Freder é um típico romântico, um jovem filho da elite econômica e cultural, mas que
não consegue se adaptar à vida e aos valores da sua classe, tendo como motivação para
suas ações propostas radicalmente emocionais. O jovem filho do mestre age durante
toda a narrativa tentando conciliar as duas classes e promover o equilíbrio social na sua
cidade. A mesma função de “coração” é a que conduz o personagem de Siegel e
Shuster. Superman é um indivíduo diferente, que foi criado por uma classe — ocidental,
contemporânea, burguesa, humana e cheia de vícios — a que não se adapta e, motivado
por uma boa vontade e senso de justiça que não são próprios da maioria dos indivíduos,
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age tentando equilibrar a sociedade e promover a harmonia na sua Metropolis. No final,
Superman acabava sendo uma entidade alegórica e superior, além dos defeitos
humanos, que usa de suas habilidades fora do alcance dos indivíduos deste mundo para
resolver os problemas de nossa sociedade, sendo dentre eles o mais necessário de sua
intervenção a questão da violência urbana, o que colocava o personagem, apesar de toda
a sua superioridade, nas mesmas situações pelas quais passavam os investigadores
protagonistas da Hard-Boiled e da Era de Ouro enfrentando o crime organizado e toda a
corrupção dos gangsters.

Jerry SIEGEL (1914-1996) [roteiro]; Joe SHUSTER (1914-1992) [ilustração]
Superman [detalhe]
Action Comics #1, junho de 1938
National Allied Publications [DC Comics]19
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Cabe ressaltar a aproximação do desenho de Shuster da proposta estética da
tradição da Era de Ouro, que em muito se apropriava da Art Déco. Os primeiros
desenhistas da Era de Ouro, como Hal Foster (1892-1982), Burne Hogarth (1911-1996)
e outros, eram em sua maioria desenhistas profissionais com formação acadêmica ou
aprendizes de artistas que tiveram tal formação, vinham da área do desenho industrial
ou publicitário e tinham formação nas escolas de arte de Chicago. Em 1938, esses
artistas já haviam inserido vários elementos de influência da Art Decó e da Escola de
Chicago nas suas histórias em quadrinhos, e que também já estavam presentes nas
ilustrações vinculadas à literatura pulp fiction e associadas a este material de narrativas
fantásticas, influenciando os artistas que os seguiram e transformando estes elementos
em uma das características formais da Era de Ouro. As capas da publicação
independente de Siegel e Shuster, Science Fiction: The Advanced Guard of
Civilization,20 deixam transparecer toda essa influência. Sendo que a capa da edição de
número 2 parece ser consequência de um contato com a capa de Gladiator de Wylie. E
a ilustração da capa de edição de número 5, que traz uma cidade futurística repleta de
arranha-céus e, entre eles, uma ponte sustentada por arcos de meia volta, é muito similar
às ilustrações de Shuster para a capa de The Superman e no início de The Reign of the
Superman e parecem ter surgido de um contato direto com Metropolis de Lang, sendo
que um cenário similar, incluindo a ponte, aparece no pôster e no decorrer do filme.
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Philp WYLIE (1902-1971) [texto]
Gladiator [capa], 1930
New York: Alfred A. Knopf Inc.
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Jerry SIEGEL (1914-1996) [roteiro]; Joe SHUSTER (1914-1992) [ilustração]
Science Fiction: The Advanced Guard of Civilization #2 [capa], c. 1932

Jerry SIEGEL (1914-1996) [roteiro]; Joe SHUSTER (1914-1992) [ilustração]
Science Fiction: The Advanced Guard of Civilization #3 [capa], janeiro de 1933
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Jerry SIEGEL (1914-1996) [roteiro]; Joe SHUSTER (1914-1992) [ilustração]
Science Fiction: The Advanced Guard of Civilization #4 [capa], c. 1933

Jerry SIEGEL (1914-1996) [roteiro]; Joe SHUSTER (1914-1992) [ilustração]
Science Fiction: The Advanced Guard of Civilization #5 [capa], c. 1933
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Uma das diferenças do Superman em relação a seus predecessores talvez seja
um reforço na tradição de ambiguidade presente em relação ao protagonista da Era de
Ouro. Na tradição da estética Hard-Boiled, o protagonista costuma ser o agente que
combate o mal da violência urbana se apropriando e valendo-se ele próprio desta
violência, aproximando-se do mal a que pretende se opor. Com o surgimento do herói
mascarado, esse personagem principal acaba fendendo sua identidade, criando uma
máscara que pode esconder seu verdadeiro eu, mas ao mesmo tempo em que lhe
concede um novo “eu”, que está além de um indivíduo comum e é capaz de simbolizar
todo o conjunto de ideais que defende. Essa segunda persona tem de dar conta de
comportar todas as metas que o personagem pretende e que não poderia alcançar sendo
um indivíduo comum. Entretanto, no caso de Superman, o processo de segmentação da
personalidade acontece em parte de maneira invertida. Superman não é um indivíduo
comum, ele veio de um mundo mais avançado que superou os problemas do nosso, sua
fisiologia também está além da humana, seu objetivo de vida é, como afirma o texto de
Siegel na primeira página da história original, “dedicar sua existência a ajudar os
fracos”. Mas Superman está preso na Terra e tem de viver em um mundo imperfeito
com pessoas comuns imperfeitas. A única maneira de se adaptar a este mundo é criar
sua “máscara”, mas não para personificar algum conceito ideal, mas para que pareça
defeituoso e mundano e possa viver despercebido entre os homens comuns. Quando
entre as pessoas normais, Superman vive como Clark Kent, um jornalista covarde,
atrapalhado e fraco. Talvez o grande mérito da obra seja ter levado a ambiguidade do
protagonista da Era de Ouro a ser reorganizada de uma maneira que ainda não havia
sido apresentada.
Dessa forma, é inadequado que Superman de Siegel e Shuster seja tratado como
uma grande inovação ou ruptura em relação à produção anterior. Ele parece justamente
o contrário, uma obra que conseguiu reunir os principais elementos e tradições de seu
tempo. Pode-se afirmar, em termos metafóricos, que Superman é fruto do “espírito do
tempo” de sua época e que dá continuidade a uma produção iniciada há mais tempo.
Jorge Coli, ao falar da tradição na pintura, escreveu:
Um dos pontos importantes é que a pintura do século passado — e não
apenas a dita ‘oficial’ — mantinha um diálogo denso com a história da arte,
mais antiga e mais recente.
Os pintores jovens se inspiravam, citavam os mestres que os precederam.
Mesmo aqueles que parecem romper de modo radical, como Manet, se não
forem percebidos na perspectiva da história das imagens, recorrente nas telas
por eles criadas, perdem, em muito, seu sentido.21
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O estudo da produção da História em Quadrinhos deve ser conduzido sob a
mesma perspectiva defendida por Coli. Os artistas que produziram histórias em
quadrinhos estão dentro de uma longa tradição que remete à história temática e estética
do próprio meio e a toda a tradição da História da Arte, e suas obras são compostas de
releituras, apropriações, citações e reinvenções tanto quanto acontece com a história da
Pintura ou da Escultura. Também essa produção é uma consequência direta do meio
onde foram geradas, respondendo a questões filosóficas, econômicas e políticas do seu
ambiente, e no qual viviam seus autores, e suas opções estéticas em muito são efeitos do
discurso e posicionamento defendido pelos artistas que as elaboram. Nessa produção,
como acontece com Superman, é possível perceber os efeitos do que Riegl entendia
como Kunstwollen da época, desde que percebamos o conceito sob lente sociológica e
não mais teleológica. Em suas características formais, sua maneira de representar o
espaço, definir sua perspectiva e de se relacionar com o leitor é possível detectar um
padrão ou uma espécie de sincronicidade com determinados períodos históricos. Em
outras palavras, diante de mudanças sociais, a produção da História em Quadrinhos
tende a, historicamente, passar por mudanças temáticas e discursivas, que por sua vez
levam a mudanças formais e estéticas, resultando em um novo padrão ou
sincronicidade.
Umberto Eco analisa a produção de histórias em quadrinhos sob a perspectiva
do estudo da cultura de massas. Em seus artigos presentes em Apocalípticos e
Integrados em que aborda tal produção, analisa a relação das histórias em quadrinhos a
partir de sua função parasitária com outras linguagens e apresenta uma leitura
generalista sobre o meio apontando que a maior parte da produção traz temas e formas
sem profundidade. Entretanto reconhece que algumas obras específicas contêm mérito
artístico e uma tradição artística própria. Eco afirma:
[…] se por um lado a estória em quadrinhos coloca em circulação modos
estilísticos originais, e sob esse ponto de vista deve ser estudada não só
como fato estético mas também como modificadora do hábito — pelo outro,
homologa e difunde estilemas, recuperando-os ou simplesmente
depauperando-os. Um parecer crítico sobre esse processo não pode ser
generalizado: requer uma avaliação histórico-crítico-pedagógica de caso por
caso.22

Vale aqui esclarecer que são legítimas, válidas e úteis interpretações baseadas na
Einfühlung de Theodor Lipps (1851-1914)23, leituras fenomenológicas ou outras teorias
que levem em conta a relação subjetiva entre o espectador e o objeto artístico, em
alguns casos apresentando-se como mais adequadas para melhor compreensão e
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aproveitamento de uma obra, produção ou autor específicos — como a leitura feita por
Michel Foucault (1926-1984) de Las Meninas de Velásquez (1599-1660)24 —, mas não
as mais adequadas para a compreensão do cenário amplo da produção da História em
Quadrinhos e suas inter-relações. Tais interpretações do objeto artístico através de
teorias baseadas em relações e efeitos estéticos e psicológicos ocorridos no observador
diante do trabalho artístico acabam sendo influenciadas por concepções estéticas,
perceptivas e de gosto de um indivíduo, ou de um grupo de indivíduos, da
contemporaneidade, ou de outro contexto cronológico específico, que tendem a
interpretar tal objeto de arte segundo critérios anacrônicos, e não conforme os valores
artísticos do período histórico em que o objeto foi produzido.25 Ou seja, constituem-se
leituras de caráter impressionista.
Interessa-nos nesta pesquisa uma interpretação que leve em conta as concepções
artísticas dos períodos históricos da elaboração do objeto artístico. Como no caso da Era
de Ouro, em que um conjunto de autores locados em um determinado ponto no espaço e
no tempo e propensos a discutirem um mesmo conjunto de problemáticas em suas obras
constituíram uma Kunstwollen específica, essa Vontade da Arte presente nos autores de
histórias em quadrinhos não se manteve estática no tempo e espaço. Conforme afirmam
Riegl, Worringer, Wölfflin e outros autores associados ou em aproximações à tradição
da Escola de Viena26, a Kunstwollen não diz respeito a uma predeterminação constante a
toda a produção artística, mas altera-se conforme os objetivos e necessidades dos
artistas e da sociedade em que vivem, sendo a técnica utilizada apenas um fator
secundário para atingir — ou atrapalhar — a realização desta “vontade”. Emprega-se
neste trabalho o conceito da Kunstwollen tentando apropriar-se da ideia de que existem
afinidades formais presentes na produção de um conjunto de artistas situados em um
mesmo recorte temporal e geográfico definindo o que se poderia chamar de um estilo
específico, entretanto compreendendo que não é utilizado aqui da mesma forma que
Riegl. O trabalho defende a existência desse estilo comum ao conjunto de artistas, e que
eles compartilhavam características formais e temáticas, mas não o vendo como uma
força inconsciente ou externa à vontade do artista. Compreende-se que, na História da
História em Quadrinhos, houve um conjunto de regras formais específicas comuns aos
artistas da Era de Ouro — fenômeno que depois se repetiu em outras correntes
estilísticas —, mas que estes elementos formais estavam diretamente associados a um
programa artístico ideológico com temas e posturas sociais próprias que se
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desenvolveram em reposta a um contexto social do período ou a outra corrente
estilística ou combinação de ambos.
Eco reconhece a possibilidade da História em Quadrinhos constituir-se como
uma espécie de linguagem e, como forma linguística, poder comportar diferentes
conteúdos ideológicos. Sobre esse ponto, escreveu:
A análise dos conteúdos torna-se, porém, incompleta se não for
comensurada a uma análise das estruturas formais, justamente para
determinar a dependência de uma opção ideológica por parte de uma dada
solução estilística, ou para salientar como uma solução estilística diminui o
relevo (ou muda radicalmente a fisionomia) de uma dada opção ideológica.27

A necessidade e pertinência de um estudo das histórias em quadrinhos a partir
do mapeamento de grandes correntes estilísticas se dá porque, a partir do conjunto de
regras formais a que um artista se vincula, que geralmente também vem junto de um
conjunto de temas e propostas narrativas, pode-se identificar uma filiação do artista em
questão a um projeto artístico-ideológico específico. Ou seja, um movimento ou estilo
artístico surgiria como efeito ou em resposta a uma série de contextos sociais e culturais
específicos de um local e período, mas, uma vez fundado, caberia a uma intenção
consciente ou semi-consciente do artista se vincular ou não a ele. Como exemplo disso,
cito a existência simultânea à Era de Ouro — e existindo em concorrência a todas as
tendências estilísticas da História em Quadrinhos até hoje — de uma corrente que
chamo Movimento Pós-Platina formada por autores que optaram por utilizar as regras
formais da Era de Platina — corrente predominante entre 1896 a 1929 — vinculando
suas características formais a uma proposta temática e narrativa específica do grupo.
Assim, o que a pesquisa propõe não é um uso do conceito da Kunstwollen como um
fenômeno puramente formal e independente da intenção do artista, mas apropriar-se de
alguns elementos de sua análise formalista e os interpretar em conjunto com
características temáticas e conceituais que, na tradição das histórias em quadrinhos,
manifestassem em conjunto com estas características formais. Propõe-se a existência de
estilos formais que se manifestam como efeito de uma posição ideológica do artista —
consciente ou não —, e que, a partir destas características formais, podem-se
compreender elementos não formais presentes na obra e no projeto artístico do autor.
Ao encontro disso, afirmou Eco:
Interrogados a propósito, os roteiristas do Superman responderiam
negativamente [sobre a existência de um caráter pedagógico vinculado aos
interesses das classes dominantes da sociedade na obra], e provavelmente
seriam sinceros. Mas, da mesma maneira, qualquer população primitiva,
interrogada sobre certo hábito ritual ou certo tabu, seria incapaz de
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reconhecer a conexão que liga o solitário gesto tradicional ao corpus geral
das crenças que a comunidade professa, ao núcleo central do mito pelo qual
a sociedade se rege. Interrogado sobre a razão que o levava a observar, ao
esculpir um portal da catedral, certas proporções canônicas, um mestre
medieval teria várias razões estéticas e técnicas, mas nunca teria sabido dizer
que, respeitando essa norma e difundindo um gosto proporcional, ele se
aliava a uma temática da Ordem que regia a estrutura das Summae e dos
códigos jurídicos, a hierarquia do Império e da Igreja, e que tudo isso se
estabelecia como uma reafirmação contínua, Às vezes teorizada, muitas
outras inconsciente, de uma convicção radical, isto é, da idéia de que o
mundo fosse criatura divina, de que Deus tivesse agido segundo certa
ordem, e de que essa ordem deveria ser reproduzida e confirmada em todas
as obras do homem. Assim, sem saber, o artesão que esculpia em caneluras
simétricas a barba de um profeta, dava, inconscientemente, o seu
assentimento ao “mito” da criação. Hoje vemos no seu gesto a manifestação
de um modelo de cultura unitário, capaz de reiterar-se em cada um de seus
mínimos aspectos. Devidamente advertidos por essas conscientizações da
moderna historiografia, poderemos, portanto, aventar uma hipótese de
antropologia cultural que nos permita ler as estórias em quadrinhos do
Superman como reflexo de uma situação social, reafirmação periférica de
um modelo geral.28

Defende-se aqui que a produção de historias em quadrinhos não seguiu
necessariamente um caminho das teorias da História da Arte, como as citadas por
Worringer29, que partem de uma premissa de que a arte de matriz clássica foi marcada
pela busca da representação naturalista/realista do mundo. Reconhece-se a existência de
momentos, ou, para seguir a nomenclatura já utilizada, a existência de uma Kunstwollen
que tende à representação naturalista. Entretanto tal representação naturalista nunca foi
absoluta e só teve suas primeiras manifestações no meio em caráter parcial ou tardio.
Podemos apontá-la durante a Era de Platina, apenas em relação à representação do
espaço, mas não dos personagens e objetos, e no início da Era de Ouro, com Hal Foster
e Burne Hogarth e empregada na representação dos personagens, mas não na
representação do espaço, e só se tornou plena e dominante durante a década de 1970.
Sendo ainda que muitas das tradições estéticas da História em Quadrinhos buscam
representar a realidade de forma caricata, idealizada ou subjetiva.
Dessa forma, para compreender o grande cenário da produção da História em
Quadrinhos, faz-se necessário compreender a Kunstwollen que conduzia a produção em
cada um desses momentos históricos, entender de que forma os artistas manipulavam o
propósito utilitário, os materiais e as técnicas a que estavam vinculados para realizar
estas vontades e como elas se manifestaram formalmente. Mas também entendê-la como
um fenômeno que a princípio pode ter surgido inconscientemente por artistas
fundadores de cada estilo, mas que em seguida foi adotada intencionalmente por artistas
que desejavam integrar-se ao projeto artístico-ideológico dos autores fundadores, seguir
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a tradição que estabeleceram ou tiveram sua formação artística sob suas influências e
por isso assumiram suas regras formais junto com suas propostas narrativas e temáticas.
Também se faz necessário confrontar as diferentes “vontades da arte” existentes dentro
da História em Quadrinhos para entender os contextos sociais e históricos que as
tornaram necessárias para os artistas e quais as mudanças de paradigmas levaram às
alternâncias entre estas vontades.
Assim a ferramenta mais adequada para realizar esse tipo de análise do objeto
em questão é o conjunto teórico da tradição da Escola de Viena — não sem algumas
ressalvas, como a sua aplicação em conjunto com a interpretação e análise dos contextos
sociais em que surgiram —, pois é o mais instrumentalizado para a análise formalista da
produção e para compreender estes eventos formais como consequência de contextos
sociais e históricos específicos aos quais os grupos de artistas estavam inseridos. Apesar
de ser uma tradição teórica muitas vezes vista como já obsoleta — sendo realmente de
fato ultrapassada em alguns contextos —, ela é essencial para um estudo que pretenda
tratar de tradições formais presentes em grupos de artistas reunidos em pontos
geográficos e cronológicos específicos sob uma mesma influência cultural e em como
estas tradições vão sendo redescobertas em novas releituras ou entram em conflito entre
si a partir de conflitos teóricos ou políticos surgidos entre os diferentes grupos de
artistas que as utilizam, pois ela nos permite uma análise que abrange um grande
panorama da produção de uma linguagem artística e a identificação destas associações
formais entre artistas localizados em um recorte de tempo e espaço, para, a partir daí,
confirmar ou não a existência de proximidades também temáticas e ideológicas em sua
produção e entender se realmente há conexões entre um conjunto de regras formais e de
propostas temáticas, narrativas e políticas. Além de a tradição de interpretação através
do conceito da Kunstwollen não criar amarras conceituais em relação a uma valoração
estética hierarquizada ou baseada em critérios de “gosto”, entendendo que um produto
cultural como uma história em quadrinhos pode conter uma carga simbólica ou artística
tão relevante e significativa quanto a de uma pintura ou escultura, colocando as
diferentes produções em um mesmo patamar cultural. A partir de tal perspectiva teórica,
seria válida uma análise em relação às apropriações e trocas de tradições realizadas
entre a História em Quadrinhos e outras linguagens artísticas consideradas
historicamente como formas artísticas mais elevadas.
Pretende-se ainda deixar claro que esta pesquisa propõe, de certo modo, uma
História da História em Quadrinhos que se baseia em um modelo evolutivo, mas faz-se
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necessário, para desconstruir qualquer dúvida ou interpretação equivocada, explicitar o
conceito empregado aqui de para o termo “evolução”. Renega-se qualquer interpretação
ou leitura de natureza positivista do termo, e não reconhecendo uma lógica de
“progresso” dentro dos estilos artísticos ou culturais de qualquer forma. Quando tratado
aqui de um padrão evolutivo, faz-se de maneira mais próxima possível da utilizada na
lógica darwiniana que entende “evolução” como sinônimo de “derivação” ou
“adaptação”. Evolução seria a criação de um elemento novo a partir de um já existente,
estando este novo mais de acordo com um novo contexto ou ambiente ao qual está
submetido, e de maneira alguma necessariamente vinculado a uma “melhoria” em
relação ao elemento predecessor. Alguns teóricos podem negar-se a usar ou aconselhar
o não uso do termo “evolução”, pois estaria incorreto por conter necessariamente uma
carga de “melhoria”. Entretanto essa projeção de “melhoria” ao termo foi um equívoco
cometido pela corrente Positivista ao interpretar desastradamente as teorias darwinianas.
Negar-se a utilizar o termo porque um grupo específico de teóricos o usou citando de
maneira errônea outro teórico parece uma estratégia equivocada, quando o mais
adequado seria explicar as diferentes aplicações do termo de acordo com a corrente
teórica ao qual se vincula o autor a utilizá-la para desconstruir esta interpretação
pejorativa. Seguindo esses preceitos aqui manifestados, há ainda mais alguns pontos, de
natureza formal, a serem discutidos para uma melhor compreensão do desenvolvimento
da tradição da Era de Ouro.
McCloud classifica as quatro maiores correntes estilísticas da História em
Quadrinhos ocidental como Classicista, Animista, Formalista e Iconoclasta.30 Deixando
as duas últimas para uma posterior análise e sob a premissa de que as duas primeiras são
as correntes dominantes no circuito mainstream da História em Quadrinhos, há alguns
elementos desta dicotomia a serem analisados. A corrente Classicista, segundo
McCloud, dá primazia à devoção à beleza e à técnica, enquanto a corrente Animista
daria prioridade ao conteúdo e dedicaria os elementos formais ao cumprimento do tema
proposto. A princípio, este trabalho foi seduzido por essa classificação, pois também
reconhecia duas tendências dominantes antagônicas na produção de quadrinhos no
Ocidente, identificadas primeiramente na oposição existente entre a tradição da Era de
Ouro em relação à corrente estilística que a sucedeu, que viria a ser chamada de Era de
Prata. Na produção da Era de Ouro há uma reapropriação de alguns elementos presentes
na tradição do estilo Barroco, conforme anteriormente explanado, enquanto na estética
da Era de Prata há uma série de elementos que remetem à tradição da Arte Clássica e
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suas releituras. Dessa forma, primeiramente a pesquisa aproximou-se das interpretações
de McCloud tendendo a apropriar-se de sua classificação. Entretanto deparou-se com
alguns problemas de conciliação, que se tornaram mais evidentes diante da classificação
proposta por McCloud indicando Hal Foster, um dos fundadores da tradição da Era de
Ouro, como um classicista, e Jack Kirby (1917-1994), que esteve ativo durante o recorte
temporal da Era de Ouro, mas que posteriormente foi um dos artistas responsáveis por
definir alguns dos elementos próprios da Era de Prata, como um animista.31
Foi apenas diante das pinturas de Caravaggio (1571-1610) que finalmente
pode-se compreender o equívoco cometido por McCloud ao confundir virtuosismo
artístico e rigor naturalista para as formas — ou ainda, como Eco adjetiva a produção de
Hal Foster, “acadêmico” e “pedagogicamente conservador”32 — com um necessário
entendimento da obra artística segundo critérios da arte clássica. As obras de
Caravaggio também seguem um grande virtuosismo naturalista na representação de
proporções da figura humana, mas nem por isto são consideradas fruto direto e
estritamente ligado à tradição da Arte Renascentista — apesar de interagir com e a partir
dela — porque seu objeto narrativo e sua forma de compreender e representar o espaço
são de natureza diversa, conforme já tratado pela sistema de classificação de Wölfflin,
como em seus Conceitos Fundamentais da História da Arte e A Arte Clássica, e por
outros autores.
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Michelangelo Merisi CARAVAGGIO (1571-1610)
Judite e Holofernes, c. 1598-1599
óleo sobre tela
145 cm x 195 cm
Galleria Nazionale d’Arte Antica, Palazzo Barberini, Roma
Diante desse problema de compreensão e classificação da produção em
questão, cabe propor uma diferente terminologia para substituir a anterior — em relação
às categorias chamadas de Animista e Classicista —, que é a dicotomia entre uma
Corrente Subjetivista e uma Corrente Objetivista. A principal natureza na oposição
formal entre as duas maiores correntes da História em Quadrinhos ocidental se dá
principalmente na forma de compreender e manifestar o espaço diegético nas obras em
questão. Por espaço diegético, refere-se aqui ao mundo ficcional apresentado na obra, o
espaço — e em alguns casos também o tempo — fictício, com suas próprias regras de
verossimilhança, que só existe no desenvolver narrativo da obra apresentada e que não
se confunde com o espaço e o tempo real ou com o espaço e o tempo do suporte no qual
a obra é executada. O espaço diegético é aquilo que Leon Battista Alberti (1404-1472)
apresentava como o ambiente projetado virtualmente rumo ao interior da superfície do
suporte como se esta fosse uma janela aberta para o mundo idealizado executado como
imagem pelo artista33, ou o referido como Bildraum — Espaço Pictórico — por Erwin
Panofsky (1892-1968)34.
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A Corrente Subjetivista, que nasce na História em Quadrinhos com a Era de
Ouro, tem como fundamento a tendência ao uso do texto e da imagem em função de um
efeito narrativo a ser causado e organiza o espaço visual representado para atingir esta
finalidade, enquanto a Corrente Objetivista, vinculada à tradição da Era de Prata, tem
como elemento estrutural formal a tendência à representação do espaço narrativo em
função de uma organização espacial mimética verossímil, ou seja, com intenções de
simular no espaço diegético elementos que o aproximem do espaço real, além de suas
convenções visuais próprias que divergem das do estilo predecessor, conforme veremos
no capítulo seguinte. Dessa forma, concentremo-nos no momento em analisar a natureza
do espaço diegético conforme realizado pela tradição da Era de Ouro segundo os
preceitos dos princípios subjetivistas. Alguns dos artistas que foram responsáveis por
certos fundamentos estilísticos da Era de Ouro, como Hal Foster, Burne Hogarth e Alex
Raymond (1909-1956), tiveram formação artística acadêmica ou seguiam tradições de
representação humana naturalistas, mas, ainda assim, a forma como compunham e
representavam o espaço em que seus personagens estavam inseridos era subjetivista, tal
como a teoria de Edgar Allan Poe35 de que uma narrativa literária curta alcançaria
melhor seu propósito de afetar emocionalmente o leitor quando seu autor primeiro
escolhe um efeito emocional que quer causar e depois constrói a obra condicionando
suas características formais com o objetivo de atingir este efeito. Ou seja, a forma em
função do efeito narrativo.
O espaço representado nos quadros desses artistas ligados à tradição da Era de
Ouro não busca mimetizar um espaço real de maneira naturalista ou conter seus
elementos inerentes, mas é executado de modo a dar prioridade para que contenha os
elementos necessários para o desenvolvimento da narrativa apresentada e para causar o
efeito estético proposto pelo autor à obra. Tal objetivo artístico justifica o uso das
características formais que se aproximam do Barroco, como a forma aberta, a falta de
delimitação definida entre os objetos que compõem o espaço diegético e o uso do forte
contraste de luz e sombra. Até mesmo a representação do movimento não se dá em uma
técnica de representação do objeto deslocado em relação a um ponto no cenário do
espaço fictício ou de outro objeto, que indicaria alguma necessidade de uma noção de
representação de um espaço mais tridimensionalmente organizado, mas sim através do
escorço, e um escorço muitas vezes exagerado que dá ênfase a um caráter emocional
presente naquela movimentação, mas que também funciona em uma representação

55
chapada e sem uso da perspectiva curva clássica ou linear renascentista36 e de um ponto
ou eixo de fuga.
No entanto, o uso da representação naturalista para as figuras na tradição da
Era de Ouro não foi mantido após o primeiro grupo de artistas que fundou a tradição.
Um dos motivos é o fato de os novos artistas a produzirem histórias em quadrinhos
nesse período não terem a formação acadêmica do primeiro grupo, mas, mais do que
isso, porque suas referências artísticas eram outras e porque a representação naturalista
não era um elemento essencial à proposta estética e temática do movimento. Primeiro
porque tanto Dick Calkins como Chester Gould (1900-1985), dois dos pioneiros do
estilo junto com Hal Foster, não tinham formação como artistas acadêmicos nem
seguiam as regras da representação naturalista e ainda assim serviram de referência para
os desenhistas que se seguiram a eles. Segundo, porque esses artistas que os seguiram
tinham como sua outra grande referência o cinema expressionista, que, ao contrário de
incentivar, muitas vezes renegava a representação naturalista assim como o
Expressionismo nas artes plásticas.
O então não creditado Bill Finger (1914-1974) e Bob Kane (1916-1998), os
criadores do personagem Batman em 1939, são um exemplo dessa influência. Kane
iniciou-se na área das HQs trabalhando no estúdio de Jerry Iger (1903-1990),
quadrinhista reconhecido por suas obras de humor e pela participação na Famous
Funnies, que incentivava e publicava
trabalhos de jovens quadrinhistas.37 Iger,
apesar de ser um influente artista,
criador de seu próprio syndicate — o
Phoenix Features Syndicate —, um dos
pioneiros das revistas exclusivas de HQs
e mentor de diversos artistas, não
possuía formação artística acadêmica.
Sua

produção

tinha

influência

da

ilustração de caricatura vinculada às
publicações jornalísticas e da tradição da
Era de Platina, apesar de usar técnicas
como enquadramentos alternados de
plano e contraplano, que difere da
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tradição da era de Platina que costumava se valer de enquadramentos em plano tableau
e retrato. Além da influência de Iger, nos primeiros trabalhos de Kane podem-se
identificar influências das animações ao estilo Cartoon, como as produções de Walt
Disney e Pat Sullivan.

Jerry IGER (1903-1990)
Ice Cream
Bobby
Jumbo Comics #1, setembro de 1938
S. M. Iger Studios/Fiction House
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Bob KANE (1916-1998)
Peter Pupp
Jumbo Comics #1, setembro de 1938
S. M. Iger Studios/Fiction House
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Finger era roteirista e, como a maioria dos artistas ligados à História em
Quadrinhos do período, apropriava-se da tradição das pulp fiction e da estética HardBoiled. Juntos, Finger e Kane já haviam produzido para a National Comics as HQs
Rusty and His Pals — publicada pela primeira vez na New Adventure Comics #26 em
maio de 1938 e pela última vez em Adventure Comics #52 de julho de 1940 — e “Clip”
Carson.
Rusty and His Pals tem como trama inicial um grupo de crianças que,
influenciadas por histórias de piratas, decide construir sua própria jangada e navegar
pelo mar. Com o passar dos capítulos os garotos encontram piratas, traficantes de ópio e
outros problemas que fazem com que a temática inicial do título, que era uma aventura
infantil, torne-se mais séria e ganhe elementos do Hard-Boiled. Visualmente, essa
mudança também é sentida. No início os desenhos de Kane trazem muito a influência de
seu mentor, Iger, e de uma tradição iconográfica da Era de Platina, mas, conforme o tom
geral da narrativa vai se modificando, os traços de Kane passam a se apropriar das
formas de Chester Gould e dos desenhistas da Era de Ouro sem formação acadêmica
que o sucederam. Rusty and His Pals lembra ainda a obra de outro artista que parece ter
lhe influenciado, Terry and the Pirates de Milton Caniff, que também tinha as aventuras
de um garoto em situações cada vez mais perigosas e sérias como premissa e que
claramente parece ter afetado a mudança de estilo de Kane. Até mesmo a assinatura que
Kane realizava em seus trabalhos com seu nome dentro de um quadrilátero é uma
referência à de Caniff. Já “Clip” Carson era sobre um típico aventureiro de pulp fiction
enfrentando nativos e “conquistando a barbárie” no continente africano em que Kane já
havia abandonado o traço influenciado pela produção de Iger. Essa mudança no estilo
do desenho de Kane se dá não só na forma de compreender e representar seus
personagens, que se afastam das convenções da Era de Platina — que buscavam uma
aproximação de convenções de linguagem consideradas eficientes para estabelecer
vínculo com o público infantil — e rumam em direção ao abstracionismo icônico
inorgânico, do qual trataremos logo adiante. Ela também abandona a necessidade de
representar um espaço diegético que até então era repleto de elementos e organizado —
mas não necessariamente naturalista — para compreender e representar o espaço apenas
através dos elementos mínimos necessários para defini-lo acrescidos dos necessários
para causar sobre o leitor o impacto estético planejado. Tal mudança na obra de Kane,
que serve também para ilustrar a construção da maneira de compreender o espaço
ocorrida na Era de Ouro, pode ser observada na comparação da primeira história de

59
Rusty an His Pals e uma de suas sequências executadas mais de um ano depois. Não há
mais, por exemplo, a busca em preencher todos os espaços disponíveis no suporte com
elementos de ilustração deixando o espaço diegético repleto com o máximo possível de
informações visuais que o complementem.

Bill FINGER (1914-1974) [roteiro não creditado] e Bob KANE (1916-1998) [roteiro e
ilustração]
Rusty and His Pals [detalhe]
Adventure Comics #26, maio de 1938
National Allied Publications [DC Comics]
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Bill FINGER (1914-1974) [roteiro não creditado] e Bob KANE (1916-1998) [roteiro e
ilustração]
Rusty and His Pals [detalhe]
Adventure Comics #40, julho de 1939
National Allied Publications [DC Comics]
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Bill FINGER (1914-1974) [roteiro não creditado] e Bob KANE (1916-1998) [roteiro e
ilustração]
“Clip” Carson [detalhe]
Action Comics #20, janeiro de 1940
National Allied Publications [DC Comics]
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Em O Caso da Sociedade Química, a estreia do personagem Batman,
publicada pela primeira vez na Detective Comics # 27, de maio de 1939, Finger e Kane,
influenciados pelo sucesso de Superman, apropriam-se da iconografia do personagem e
recuperaram a tradição dos heróis cultos, membros de uma elite, mas que apóiam causas
dos mais necessitados quando trajando suas máscaras. Esse tema já estava presente em
O Fantasma, que por sua vez tinha sido apropriado de obras da literatura pulp fiction
como Zorro e O Sombra, só que abandonando o elemento do exótico selvagem que
permanecera na obra de Lee Falk e Ray Moore e dedicando-se às temáticas urbanas do
Hard-Boiled. Modificaram um pouco a função do protagonista em relação à tradição
heróica do período, pois Batman não era apenas um detetive que se legitimava pelo uso
da força, devolvendo ao investigador elementos anteriores ao Hard-Boiled. Mais
precisamente, devolvendo elementos da tradição da investigação intelectualizada e
técnica de Sherlock Holmes e da literatura policial do século XIX. Mas essa
intelectualidade vinha junto de um culto à tecnologia investigativa, como ao uso do
sistema de registros de impressões digitais que passou a ser mantido pelo FBI a partir de
1924 por incentivo de seu então diretor J. Edgar Hoover (1895-1972) em sua política de
que os procedimentos de investigação policial passassem a seguir premissas do método
científico. Tal exaltação do método de investigação científica e do emprego de
tecnologia recente e utópica usada para solucionar crimes já havia aparecido e sido
exaltada antes em Dick Tracy de Chester Gould e parece mais um indício da
importância desta obra como referência artística para os trabalhos de Finger e Kane.
Moya também identifica na ilustração de Kane uma influência de Dick Tracy de Chester
Gould de Red Barry de Will Gould.38 A isso tudo, ainda, fundiram alguns elementos do
cinema expressionista.
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Bill FINGER (1914-1974) [roteiro não creditado]; Bob KANE (1916-1998) [roteiro e
ilustração]
O Caso da Sociedade Química [detalhe]
Detective Comics #27, maio de 1939
Detective Comics Inc. [DC Comics]39
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Bill FINGER (1914-1974) [roteiro não creditado] e Bob KANE (1916-1998) [roteiro e
ilustração]
O Caso da Sociedade Química [detalhe]
Detective Comics #27, maio de 1939
Detective Comics Inc. [DC Comics]40
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Kane executa um desenho deveras simples, sem a elaboração naturalista dos
desenhistas com formação acadêmica artística ou publicitária, que muito lembra o de
Chester Gould pela simplicidade iconográfica. Seus cenários se alternam bastante de um
quadro para o outro, podendo ser apenas uma linha de fundo com alguns ou nenhum
elemento complementar, ou até mesmo um vazio todo preenchido por uma única cor em
que apenas a cena de ação no primeiro plano é relevante. Entretanto o quadro seguinte,
caso contribua para a atmosfera narrativa, pode ser uma complexa e elaborada paisagem
em que exibe uma casa com detalhes que lhe dão aparência de antiga e envolta em
sombras para estabelecer a tensão emocional que deseja passar para o leitor. A
iluminação do espaço diegético também é extremamente manipulada em função do
efeito narrativo, sem se preocupar em mimetizar de modo naturalista os efeitos de luz
presentes no mundo real. Um quadro pode ter uma luminosidade quase que toda difusa,
com apenas alguns detalhes mínimos de sombras, que em nada simulam os efeitos de
sombras reais, para estabelecer contrastes e definir ou jogar na indefinição os elementos
iconográficos do quadro, mas sendo imediatamente seguido por um quadro com a
composição baseada em contrastes de luz e uma intensa sombra teatral com função de
conduzir o leitor a um efeito estético e narrativo previamente estipulado. As histórias de
Batman se tornam mais visualmente elaborados conforme Kane começa a apenas
assiná-las, enquanto outros artistas passam a executá-las no papel de desenhistas
fantasmas. O principal entre esses artistas fantasmas foi Jerry Robinson (1922-2011),
que, junto com Finger, foi responsável pela maioria das histórias destacáveis desse
período.41 O uso da iluminação no espaço diegético executada por Robinson remete
novamente ao Expressionismo no Cinema. Filmes como O Gabinete do Doutor
Caligari (Das Cabinet des Dr. Caligari, 1920) de Robert Wiene (1873-1938) valiam-se
de sombras não naturalistas para criar um efeito estético narrativo que representasse
características subjetivas que só existiam como forma de percepção de um respectivo
personagem, que por sua vez só existia dentro da diegese da obra. Diferente do padrão
dominante do cinema estadunidense e britânico de sua época — que isolava
completamente a encenação a ser filmada da luz natural e construía dentro deste espaço
uma iluminação naturalista artificial controlada — ou de outras técnicas que
manipulavam a luz natural a favor do efeito visual a ser alcançado, o filme de Wiene
tinha algumas de suas cenas iluminadas de maneira plana anulando a existência de
qualquer sombra real e, em seu lugar, havia pinturas no cenário de faixas escuras ou
claras que representavam as sombras presentes no espaço diegético.42 Essa forma de
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compreender e compor a iluminação do mundo ficcional no interior da obra não poderia
ser menos naturalista — às vezes até caricata — e mais de acordo com os pressupostos
da Corrente Subjetivista, servindo de referência visual para o grupo de artistas nãonaturalistas da Era de Ouro. Tal influência do cinema expressionista pode ser atestada
ainda em Batman #1, publicado na primavera de 1940, em que o criminoso criado por
Finger e Robinson para desafiar Batman e Robin, o Coringa, tem sua identidade visual
inspirada no personagem Gwynplaine da adaptação cinematográfica da obra de Victor
Hugo (1802-1885), O Homem Que Ri (The Man Who Laughs), dirigida por Paul Leni
(1885-1929) de 1928.
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Bill FINGER (1914-1974) [roteiro não creditado]; Bob KANE (1916-1998) [desenho];
Jerry ROBINSON (1922-2011) [desenho e arte-final não creditados]
O Coringa [detalhe]
Batman #1, primavera de 1940
Detective Comics Inc. [DC Comics]43
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Robert WIENE (1873-1938) [direção]
O Gabinete do Doutor Caligari, 1920 [quadro]
49min 54s

Paul LENI (1885-1929) [direção]
O Homem Que Ri, 1928 [quadro]
51min 27s
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Bill FINGER (1914-1974) [roteiro não creditado]; Bob KANE (1916-1998) [desenho];
Jerry ROBINSON (1922-2011) [desenho e arte-final não creditados]
O Coringa [detalhe]
Batman #1, primavera de 1940
Detective Comics Inc. [DC Comics]44
Assim, durante a Era de Ouro, houve um fenômeno de transformação de
alguns de seus códigos visuais. Mais precisamente, a tradição da Era de Ouro iniciou-se
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com a tendência do uso de uma representação visual naturalista inspirada em uma
iconografia da arte acadêmica — que pode ser representada por artistas como Hal
Foster, Burne Hogarth e Alex Raymond —, mas que migrou para uma forma de
representação mais icônica, estilizada ou caricata — representada por nomes como
Chester Gould e Bob Kane. Entretanto tal mudança na natureza da representação do
naturalismo para o estilizado não afetou as características formais que estavam mais
estritamente relacionadas aos discursos estéticos e ideológicos da Era de Ouro. Por
essas características formais que permaneceram mais estáveis, refiro-me ao uso de
fortes contrastes, iluminação teatral, escorço, forma aberta, a ênfase na composição
pictórica — como oposição a uma ideia de composição linear —, a ausência de uma
clara definição entre planos, falta de ênfase na construção de uma profundidade
diegética que mimetizasse a tridimensionalidade e a ausência de clara definição entre as
unidades icônicas dentro de um mesmo quadro. Ou seja, apesar do afastamento da
representação naturalista ocorrido no desenvolver da tradição da Era de Ouro, não
houve um afastamento das demais características visuais apropriadas da tradição da
Arte Barroca que se assemelham às definidas por Wölfflin. Assim sendo, não é a busca
por uma representação naturalista que define a tradição visual da Era de Ouro, mas sim
o preceito de construir um espaço visual diegético que exista em função ao efeito
estético narrativo proposto pelos artistas à obra. Se a representação naturalista fosse
considerada conveniente, ela poderia ser usada, mas se não estivesse de acordo com o
efeito emocional pretendido ou, ainda, ela estivesse fora do domínio técnico do artista,
poderia sem problemas ser ignorada ou descarta sem descaracterizar a proposta estética
e ideológica do movimento.
Sobre o que foi chamado até agora de “efeito estético narrativo”, vale fazer
uma observação. Worringer, ao construir sua teoria sobre a oposição entre o naturalismo
e o estilo nas artes e do efeito causado por estas obras sobre o sujeito, nos apresenta a
seguinte análise:
[…] Sua consequência principal é o confundir a emoção literária — que
pode provocar mediante os recursos das artes plásticas não menos que por
meio de palavras — com um efeito estético. A emoção literária nasce apenas
no calor do tema. Por isso tem esse caráter de coisa arbitrária, mutável,
sujeita ao individual, e para fazê-la brotar é suficiente a pura imitação do
vitalmente verdadeiro, que é sempre “interessante”. O efeito estético, ao
contrário, pode partir unicamente desse estado superior do tema que
chamamos de forma e cuja essência é sujeição a lei, não importa se esta é
simples e clara ou tão diferenciada como a sujeição, somente vislumbrada, à
lei do orgânico.45
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Worringer está tratando do que Lipps chama de Einfühlung, ou Projeção
Sentimental: o fenômeno de fruição de uma obra artística, ou de qualquer objeto
sensorialmente perceptível, que ocorre quando o sujeito identifica neste objeto
apreciado características que estão de acordo com sua inclinação pessoal e, desta forma,
estabelece uma relação com o objeto.46 Segundo Worringer, tal processo seria um
“autogozo subjetivado”47, uma vez que a satisfação do sujeito não se dá, em última
análise, em função das características próprias do objeto, mas sim na percepção da
projeção realizada pelo sujeito de suas próprias características sobre o objeto e no
reconhecimento destas características, que na verdade são suas, como sendo do objeto.
A partir daí, Worringer determina uma diferenciação entre duas formas de estabelecer
essa relação com o objeto. Uma delas seria formal, ou seja, em relação ao efeito estético
causado pelo contato com as características materiais do objeto em questão, a que
chama de “efeito estético”. A segunda categoria de efeitos subjetivos que o objeto
artístico, ou não artístico, poderia desencadear sobre o sujeito seria em relação ao tema
proposto por ele, que não seria necessariamente ligado à forma, mas que nos parece que
de algum modo precisará se valer de elementos formais como veículo para ser detectado
pelo sujeito. Esse efeito manifestado no contato do sujeito com o tema, esses valores
simbólicos presentes na obra não são formais e estão mais vinculados a uma proposta
discursiva de seu autor, ele chama de “emoção literária”.
Parece-nos problemática esta interpretação realizada por Worringer que
entende a “emoção literária” como algo diferente da “estética”. Ainda mais se levarmos
em conta que Alexander Gottlieb Baumgarten (1714-1762) compreendeu a Estética
como “a ciência do conhecimento sensitivo”48. Se a Estética é a disciplina que trata dos
efeitos subjetivos ocorridos no indivíduo diante da interação com elementos externos a
ele através de sua percepção sensorial, e se a emoção literária é um efeito subjetivo ou
impacto emocional provocado no sujeito mediante sua percepção do tema apresentado
pela obra ou objeto e percebido através dos sentidos, mesmo que posteriormente
desenvolvido em um plano intelectual e abstrato e se valendo das características formais
apenas como meio de alcançar o sujeito, a emoção literária não é um fenômeno a parte
do fenômeno estético, mas uma subcategoria deste.
Conclui-se que o que até então chamamos de “efeito estético narrativo” é um
efeito emocional que o autor da obra artística intencionalmente tenta provocar no sujeito
que se relaciona com sua obra através da manipulação do tema, da linguagem, da
retórica e de outros elementos presentes na obra. Uma relação estética programada para
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ocorrer com o público que virá a interagir com seu trabalho artístico ao imergir na sua
diegese, e a isto podemos chamar de “emoção literária”. Assim, uma das características
da tradição da Era de Ouro é uma grande preocupação dos artistas em relação ao efeito
de emoção literária ao ponto de que as características formais da obra sejam construídas
em função deste efeito. Um dos critérios para se produzir e valorar as histórias em
quadrinhos desse período não é a mimetização do espaço segundo preceitos naturalista,
mas sim o quanto a construção do seu espaço diegético e as características formais de
suas ilustrações são executadas em função ao efeito da emoção literária.
Dessa forma, a representação do antagonismo das duas tendências dominantes
na produção de histórias em quadrinhos no Ocidente na forma de uma corrente
Subjetivista e outra Objetivista torna-se mais adequada e permite a compreensão do
compartilhamento de propostas artísticas de natureza estética e ideológica entre autores
como Hal Foster e Chester Gould dentro da tradição da Era de Ouro.

2.1 Abstração e Naturalismo
Ciente dessas características comuns da produção da Era de Ouro, cabe agora
tratar de algumas questões relacionadas à oposição entre a representação naturalista e
estilizada para melhor compreensão da transformação pela qual o movimento passou.
Worringer compreende a representação naturalista não como uma mera reprodução de
uma verdade captada através da observação do mundo objetivo, mas sim como um
fenômeno ligado à projeção sentimental.49 A representação naturalista seria uma
tentativa do artista de compreender um princípio das formas orgânicas, uma maneira de
organização da qual se valem as estruturas naturais, e utilizá-lo como condutor para a
execução de sua obra. Assim, o sujeito que se relacionasse com a obra encontraria nela
os princípios orgânicos no qual estão estabelecidos o mundo natural real e o próprio
indivíduo, reconhecendo estas características do mundo e suas próprias e regozijando-se
consigo próprio diante de um objeto artístico que desempenha uma função de espelho
que reflete o sujeito e o mundo, desencadeando o processo de autogozo subjetivado.
Em oposição a esse processo de projeção sentimental desencadeado pela
representação naturalista estaria a representação estilizada. Ela, por sua vez, estaria
baseada em um processo diverso da projeção sentimental: o empenho à abstração. A
partir da teoria de Worringer, a ânsia pela representação geométrica abstrata teria se
desenvolvido como uma maneira e necessidade humana de escapar da arbitrariedade do
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mundo sensível e da subjetividade do próprio observador, buscando a estabilidade das
formas absolutas presentes nas construções da natureza cristalina e inorgânica.50 Não
cabe aqui desvendar a origem e a natureza do impulso da criação artística através da
representação das formas abstratas, mas sim constatar a existência desta tendência pela
representação abstrata e sua presença na produção artística. Worringer afirma ainda que
o empenho pela representação de formas geométricas acabou sendo projetado sobre os
elementos presentes no mundo de interesse do sujeito resultando na representação
estilizada. Tal modelo de representação, diferente do modelo naturalista, não buscaria
representar visualmente os objetos existentes através de uma mimetização na natureza
organizacional do mundo, mas, ao contrário, representar os objetos existentes
destacando-os do mundo natural, de suas noções de tempo e espaço e de todas as
variações provocadas por contextos específicos para mostrá-los como elementos
abstratamente idealizados e eternizados. A representação de uma árvore, por exemplo,
não tentaria duplicar as características de uma árvore específica conforme era
visualmente captada pelo sujeito, mas sim a materialização de uma imagem que pudesse
representar e ser compreendida como qualquer árvore existente no mundo real ou
imaginado. Tal fenômeno era chamado por Riegl de Individualidade Material Fechada
51

, que afirmou que a busca da representação estilizada era:
[…] reproduzir as coisas do mundo exterior em sua clara individualidade
material, evitando e suprimindo frente à aparência palpável das coisas
exteriores da natureza tudo o que pudesse turvar e debilitar a impressão
imediatamente convincente da individualidade material.52

Worringer ainda descreve duas formas de atingir tal representação através do
impulso da abstração:
A primeira era alcançar esta individualidade material fechada excluindo a
representação espacial e excluindo toda intervenção subjetiva. A segunda
possibilidade era redimir o objeto de sua relatividade e eternizá-lo mediante
uma aproximação às formas cristalino-abstratas. É natural que ambas as
soluções pudessem realizar-se em um mesmo ato. Sobrepõem-se a tal grau
que é difícil levar a cabo uma separação estrita, sobretudo em vista de que
ambos os impulsos brotam no fundo de uma mesma raiz e são manifestações
de uma mesma vontade.53

Tendo em conta as observações de Riegl e Worringer, conclui-se que a mais
eficiente forma de se atingir a individualidade material fechada ao representar
visualmente um objeto seria evitar uma representação que levasse em conta critérios
impressionistas ou que dessem destaque para características especificas individuais
daquele objeto em questão que o diferenciasse dos demais objetos de mesma espécie.
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Também se torna interessante para um artista que busque a individualidade material
fechada evitar a representação do objeto em um contexto espacial, renunciando à
representação da realidade visual objetiva em benefício a uma representação conceitual
e generalista do objeto, uma vez que o espaço, e sua representação, é um esforço
intelectual para justamente organizar os elementos que cercam o indivíduo em torno de
uma lógica com o intuito de estabelecer uma realidade objetiva e que pode ser
compartilhada por diferentes sujeitos e objetos e dar-lhes uma posição pontual e precisa
nas relações que estabelecem entre eles. Como afirmou Worringer: “O espaço é o maior
inimigo de todo esforço de abstração, era ele que em primeiro lugar devia ser eliminado
da representação.”54
Um fenômeno similar ao descrito por Worringer ocorreu nas histórias em
quadrinhos produzidas na Era de Ouro. Primeiro em relação à representação, que no
princípio tivera como um dos elementos que estabeleceram a ruptura em relação à
tradição formal da Era de Platina justamente a inserção da representação naturalista de
elementos iconográficos como personagens e objetos, mas não do espaço, e que se
desenvolveu rumo a formas de representação mais estilizadas, icônicas ou caricatas. Tal
fenômeno foi justamente a migração para um entendimento e elaborar artístico que
seguia o “esforço de abstração”. Os personagens e objetos ilustrados tornaram-se cada
vez menos representados com detalhes que os tornassem mais distintos uns dos outros
ou identificáveis com seus equivalentes no mundo visual real. As representações de
rostos, que no início da Era de Ouro eram concebidas com o intuito de dar
características específicas e diferenciáveis para cada personagem, por exemplo,
tornaram-se cada vez mais genéricas e estilizadas. Desenhos de olhos naturalistas e
distintos não eram mais necessários quando podiam ser substituídos por simples pontos
negros e ainda assim entendidos como olhos, enquanto contornos de rostos com curvas
distintas e únicas de cada personagem podiam ser substituídas por linhas retas e queixos
angulosos, e uma cabeça inteira ainda seria entendido pelo observador como uma
cabeça mesmo que não passasse de pouco mais do que um quadrilátero. Tal fenômeno
coincide com uma das formas apontadas por Worringer para a manifestação do impulso
de abstração em ocorrência com tentativa de representação dos objetos reais através de
imagens bidimensionais: a conversão destes elementos em formas geométricas baseadas
em estruturas inorgânicas cristalino-abstratas.
O fenômeno do impulso de abstração ocorrido na Era de Ouro também pode
ser notado na maneira de construção do espaço diegético, como já apontado, que se dá
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em função de um descaso em relação à evidenciação das características tridimensionais
deste espaço. Tal desinteresse pela representação espacial tridimensional só era
superado quando necessário para o desenvolvimento narrativo e da emoção literária,
podendo não ser imperativo nem mesmo em casos cujo objetivo era representar o
movimento.
O que importava na tradição da Era de Ouro era a eficiente representação
conceitual dos elementos apresentados e eventos narrados de forma que pudessem ser
compreendidos e dessem conta de provocar no sujeito a se relacionar com a obra a
emoção literária pretendida pelo artista. Com o desenvolver da tradição artística da Era
de Ouro, tornou-se cada vez menos relevante a representação da percepção visual que
um sujeito teria se diante dos elementos e eventos nela representados. Nessa tradição
artística, o conceito da obra era mais relevante do que sua forma, o que dava prioridade
para a emoção literária em relação a outros efeitos estéticos sensorialmente mais
imediatos.
McCloud trata de um fenômeno parecido com o observado por Worringer, mas
especificamente no campo da História em Quadrinhos. A esse processo de criar uma
forma visual que represente um objeto do mundo real, mas de maneira a transcrevê-lo
aproximando-o de formas abstratas sem que deixasse de representar ou se tornasse uma
forma absoluta significada nela própria, ele chama de Abstração Icônica. McCloud
reconhece um impulso de abstração nas histórias em quadrinhos, principalmente no
estilo conhecido como Cartoon. O Cartoon também é uma intenção de abstração sobre
as imagens com função de representação, imagens que ele chama de “ícones pictóricos”,
pois suas características estéticas têm muito mais efeito em relação ao significado que
representam do que os “ícones não-pictóricos” com seus significados “absolutos” e
“fixos” como os caracteres de representação de números ou alfabéticos.55 Para
McCloud, a abstração no Cartoon se dá na simplificação feita pelo artista das
características do objeto representado para enfatizar aquelas selecionadas para a
construção do ícone que o representará.
Quando abstraímos uma imagem através do cartum, não estamos só
eliminando os detalhes, mas nos concentrando em detalhes específicos. Ao
reduzir uma imagem a seu “significado” essencial, um artista pode ampliar
este significado de uma forma impossível pra arte realista.56

McCloud defende ainda que um dos motivos do fascínio que o Cartoon causa
sobre o sujeito espectador é que suas imagens simplificadas e genéricas que não
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representam um indivíduo específico do mundo real objetivo, como ocorreria na
representação naturalista, são de fácil associação com qualquer indivíduo, permitindo
uma fácil autoprojeção do sujeito sobre o personagem representado, tão fácil e natural
quanto seria para um individuo identificar uma imagem de um círculo contendo dois
pontos alinhados paralelamente a uma linha logo abaixo também contida pelo círculo
com um rosto.57 Um entendimento parecido em relação ao Cartoon pode ser encontrado
também nas afirmações de Eisner:
A caricatura [Cartoon, no original] é resultado do exagero e da
simplificação. O realismo é o apego à maior parte possível de detalhes,
sejam mecânicos, sejam anatômicos. A eliminação de alguns detalhes de
uma imagem faz com que seja mais facilmente assimilada e acrescenta-lhe
humor. Manter os detalhes confere credibilidade porque se aproxima mais
daquilo que o leitor efetivamente vê. A caricatura é um tipo de
impressionismo.58

Tal fenômeno descrito por McCloud e Eisner, apesar de não se valerem da
mesma terminologia, é próximo ao descrito por Worringer como a projeção sentimental,
já tratada anteriormente, e McCloud ainda afirma que um personagem representado
nesta condição mais icônica e menos naturalista, mais fácil de identificação e
autoprojeção do sujeito a interagir com a obra e menos identificável através de detalhes
com um indivíduo específico do mundo objetivo, faz com que ele se torne mais natural
de aceitação e “menos importante” no desenvolver da narrativa, deixando mais
relevância para o conteúdo da informação que transporta.59 Levando em conta a
validade dessa última afirmação, tal fenômeno só comprovaria estar de acordo e ser o
mais eficiente para o projeto estético e temático da Era de Ouro, que, conforme já
tratado, deu início à Corrente Subjetivista nas histórias em quadrinhos e passou a dar
prioridade à emoção literária sobre a representação do espaço diegético tridimensional
naturalista.
Sobre o Cartoon cabe destacar que se trata de um estilo de representação
iniciado na História em Quadrinhos dentro da tradição da Era de Platina. Ele também é
um estilo com tendências abstracionistas e que simplifica e seleciona alguns elementos
para serem representados de maneira destacada e enfática em detrimento de outros
elementos do objeto representado. Entretanto cabe ressaltar algumas diferenças.
Primeiro que tal tendência à abstração presente na Era de Platina aparenta ter sido
herdada da Caricatura uma vez que, em seu processo de consolidação, a História em
Quadrinhos teve uma estreita relação com a ilustração jornalística e de humor. Contudo
a Caricatura, apesar de escolher apenas alguns elementos do objeto representado na
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construção de seu ícone visual e dá-los ênfase simplificando sua imagem ao mesmo
tempo em que reforça as características selecionadas, faz isso de uma forma que difere
do impulso de abstração definido por Worringer. Tal simplificação, apesar das
similaridades que possam ser detectadas, não tem como objetivo criar uma imagem
abstrata, impessoal ou atemporal genérica e deslocada do seu contexto. O objetivo de
uma caricatura costuma ser justamente uma imagem de identificação com um sujeito
específico e destacando suas características, maneiras e elementos mais distintos e
pessoais com o intuito de atingir um efeito humorístico. Uma caricatura, por mais que
possa ter similaridade estética com o Cartoon, sua proposta temática e sua kunstwollen,
vai contra o empenho pela abstração descrito por Worringer. O resultado da apropriação
por parte da tradição da Era de Platina desse empenho à abstração vindo da Caricatura
pode ser observado na prática comum de representar personagens e objetos-chave de
maneira icônica abstrata, enquanto os cenários, ou seja, o espaço diegético ocupado por
estes elementos, traziam características naturalistas e de organização tridimensional,
permitindo que o ambiente fosse entendido pelo sujeito observador de maneira lógicoobjetiva enquanto, simultaneamente, podia facilmente identificar-se e autoprojetar-se
sobre o personagem com características visuais genéricas e abstratas.
Ainda, o Cartoon, apesar de ser um estilo de representação com tendência à
abstração, segue um método diferente dos dois descritos por Worringer. Não exclui os
elementos representados da representação espacial ou da intervenção subjetiva, pois
alguns espaços diegéticos representados na tradição da Era de Platina eram muitas vezes
mais naturalistas e tridimensionais do que os da Era de Ouro e muitas vezes havia
ênfases e exageros intencionais na representação de efeitos da visualidade subjetiva e de
natureza impressionista — fenômeno apropriado da Caricatura — , como as linhas
sobre o objeto, a sobreposição de imagens do mesmo objeto ou a sobreposição de ícones
simplificados que remetiam à poeira levantada sobre o objeto como códigos para a
representação do movimento. Também não se valiam de conversões das representações
através da sua aproximação com formas geométricas inorgânicas ou cristalino-abstratas.
Ocorria justamente o oposto, uma representação com tendência à abstração, mas que, ao
invés de converter as formas do mundo real adaptando-as a formas geométricas
cristalinas, tal conversão se dava através da aproximação de formas orgânicas
exageradas que adaptavam todas as formas do mundo real a formas circulares e linhas
extremamente curvas e sinuosos. Tal fenômeno, apesar de se basear na aproximação de
formas orgânicas exageradas, curvilíneas, circulares e irregulares ao invés das formas
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inorgânicas geométricas cristalinas, não era menos conduzida pelo impulso de abstração
do que os dois modelos descritos por Worringer, apenas seguia um código diferente
para a conversão do mundo real em ícones visuais. Talvez Worringer não tenha previsto
tal possibilidade não por ser oposto à aceitação de imagens de representação com
tendências à abstração que se valessem de preceitos formais orgânicos, mas porque seus
objetos de estudo eram produções artísticas com tendências à geometrização cristalina
inorgânica. Assim, a principal diferença formal nas duas tendências de abstração na
representação separadas pela tendência naturalista do início da Era de Ouro é que a
primeira, da Era de Platina, tinha como base a abstração através de aproximação a
formas orgânicas curvilíneas, e a segunda, da Era de Ouro mais tardia já aproximada do
Expressionismo, tinha como fundamento formal a aproximação a formas inorgânicas
cristalinas.
Sobre a questão da forma, ainda cabe tratar do diagrama apresentado por
McCloud.60 Ao tratar da representação iconográfica, o autor nos traz um esquema em
forma de triângulo em que no vértice do topo representa o “Plano das Figuras”: a
imagem elaborada com tendência à representação abstrata pura não-icônica em que as
formas significam apenas elas próprias. O vértice que se encontra no lado esquerdo da
base representa a “Realidade”: a imagem elaborada com intenção de se assemelhar com
a realidade sensorial objetiva. Já o vértice do lado direito da base representa o
“Significado”: a linguagem visual com objetivo de se aproximar do conceito puro e
abstrato. A partir destes três vértices, McCloude estabelece linhas. A linha que liga o
Plano das Figuras à Realidade representa a “A Margem Retinal”, a busca artística por
uma relação sensorial com as imagens criadas. Entre o Plano das Figuras e o
Significado, estabelece-se a “A Margem da Linguagem”, e, mais além, “A Margem
Conceitual”. E entre o Significado e a Realidade está a linha que remete a “A Margem
Representacional”.
Tendo esse diagrama como referência, podemos concluir que o Cartoon e a
representação abstrata icônica a partir da aproximação às formas abstratas orgânicas
circulares estaria próxima e paralela à Margem Representacional, deslocando-se mais
para a esquerda ou direita conforme as características específicas dos artistas a serem
analisados. Tal modelo de representação icônica da Era de Platina, apesar de reduzir
parte das características dos elementos representados abstraindo suas formas a formas
orgânicas genéricas, valia-se das estratégias visuais da Caricatura, que se apropria de
elementos visuais impressionistas e os exageravam para atingir uma finalidade cômica.
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Se em parte havia uma tendência à abstração de uma parcela das características formais,
por outra havia um interesse em manter características específicas que serviam para
vincular aquela representação a um sujeito específico ou que naturalmente não estaria
presente naquele contexto. Dessa forma, com facilidade a representação de um
indivíduo que existisse de fato como uma pessoa real e fosse conhecido por ter grandes
orelhas, na diegese da história em quadrinhos, poderia aparecer tendo suas formas
condicionadas a se aproximaram de formas abstratas curvilíneas, exceto pelas suas
orelhas que seriam mais naturalistas nas formas, mas exageradas nas dimensões. Ou, do
mesmo modo, se um personagem não fosse um ícone representando uma pessoa real,
mas sim um personagem com a função de que o sujeito a se relacionar com a obra se
identificasse e se projetasse em relação a ele, poderia ter formas também abstraídas
rumo à aproximação de formas orgânicas circulares, mas, ao mesmo tempo, que
remetessem a um cachorro ou outro animal qualquer, mas ainda assim identificável
como um humano e passível de autoprojeção. Sendo que ambos os personagens
poderiam interagir entre eles em um espaço diegético construído dentro das regras de
representação naturalista. Tal fenômeno demonstra que a abstração icônica do Cartoon
ainda possui vínculos e necessidades em relação à Margem Retinal e buscava manter
alguma forma de relação com os elementos impressionistas ou vinculados à percepção
sensorial direta da realidade.
Já a abstração icônica desenvolvida na Era de Ouro estava paralela à Margem
Representacional e ao desenvolvimento da abstração icônica da Era de Platina, mas
mais acima, mais próxima do Plano das Formas. A ausência da representação do espaço
naturalista tridimensional, ou até mesmo algumas vezes havendo a ausência absoluta de
representação de qualquer tipo de espaço, ressaltava a natureza da imagem como sendo
apenas uma imagem sobre uma superfície plana. Os não-cenários de fundo, preenchidos
com cores não naturais àqueles ambientes se eles se tratassem de espaços reais, eram
algo que ocorrera na Era de Platina em casos bem específicos, como em Krazy Kat de
George Herriman (1880-1944), em que tinham como objetivo representar um espaço
diegético intencionalmente impossível e absurdo. Também havia a presença de sombras
que não simulavam sombras reais e estavam presentes na imagem apenas para causar
algum tipo de efeito estético ou fazer elementos da imagem serem destacados dos
demais ou tornarem-se ainda mais vagos e imprecisos de identificação. Com o
desenvolver da tradição da Era de Ouro e seu afastamento do uso de representação
naturalista para uma aproximação das formas do Expressionismo, o modelo de
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representação do movimento foi deslocando-se da esquerda para a direita no diagrama,
afastando-se do vértice da Realidade e aproximando-se do Significado, ao ocorrer a
substituição do escorço pelas “linhas de movimento” como código para a representação
do deslocamento espacial dos objetos. Assim podemos compreender estas mudanças de
algumas das características formais da Era de Ouro, a migração da representação
naturalista para a abstração icônica de tendência cristalina inorgânica, sem que houvesse
uma descaracterização dos demais elementos formais e temáticos do movimento.

2.2 A Ascensão do Super-Herói
Cabe agora considerar algumas características do protagonista das histórias em
quadrinhos da Era de Ouro. Até a Era de Platina os modelos de protagonistas das
histórias em quadrinhos eram a criança travessa ou aventureira, o membro da família de
classe média em situações cômicas do cotidiano e o trabalhador ou malandro do gueto
tentando se dar bem na vida, mas houve uma quebra de paradigma na Era de Ouro. Se a
pequena comunidade interiorana, agrária e de pequenos negócios, organizada, produtiva
e consciente e orgulhosa de sua identidade cultural era o modelo e auge da civilização,
uma Arcádia americana, onde a criança poderia explorar, a família poderia se divertir e
o homem comum poderia prosperar, a grande cidade do final da década de 1920 é o
modelo de decadência desta mesma civilização. A grande metrópole em expansão —
impessoal, repleta de indivíduos que jamais irão se conhecer, de diferentes classes
sociais e tomada de novas tecnologias — crescia e apresentava novas situações sociais
mais rápido do que o homem poderia organizá-la ou compreender plenamente suas
relações. Sem ordem ou compreensão, não existe previsibilidade, e sem esta não existe
segurança. As sombras projetadas pelos arranha-céus e os becos e guetos formados
entre eles apresentavam novos perigos, e, conforme podia ser constatado nas histórias
do Fantasma, os perigos que o personagem encontrava quando se deslocava para a
cidade eram tão grandes e terríveis quanto aqueles com que costumava se deparar na
selva. Nesse ambiente urbano desordenado, existia a possibilidade, e até mesmo uma
tendência natural, do ressurgimento da devassidão, principalmente representados pela
violência e crime promovidos por aqueles que rejeitaram o processo civilizatório e
voltaram a agir como selvagens ou feras. A grande cidade era a selva de concreto.
Apesar de sua aparente urbanização, ela era corrompida e efeito de uma civilização em
decadência e, por isso, tão perigosa quanto a selva verdadeira. Esse ambiente não era
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mais seguro para a criança, a família ou o homem comum. Dessa forma, necessitava-se
de uma nova arquétipo de protagonista capaz de recivilizar o espaço social, e a resposta
para esta necessidade foi encontrada no modelo do herói do Hard-Boiled.
Na verdade, o herói-deus das histórias em quadrinhos não se trata mais de um
arquétipo, pois, apesar de ser uma continuidade de um tipo arcaico presente no
inconsciente coletivo da humanidade, ele já foi elaborado e condicionado durante
séculos por mitos de diversas culturas até chegar indiretamente aos artistas da História
em Quadrinhos e ganhar forma pelas suas mentes e mãos segundo as regras temáticas e
estilísticas de cada uma de suas gerações. Carl Gustav Jung (1875-1961) trata das
formas arquetípicas filtradas por tradições tribais, mitos e contos de fadas em termos
que também podem ser aplicados à História em Quadrinhos: “Na realidade, eles não são
mais conteúdos do inconsciente, pois já se transformaram em fórmulas conscientes,
transmitidas segundo a tradição, geralmente sob forma de ensinamentos esotéricos.”61 A
esse tipo de imagem conceitual vinda do inconsciente, mas já elaborada
conscientemente e domada por um conjunto de regras e fórmulas que a organiza, seria
mais adequado tratar pela expressão représentations collectives usado por Lucien LévyBruhl (1857-1939).62
O herói da Era de Ouro tinha como atributos comuns a coragem, ousadia, força.
Tais características básicas que definiam a représentation collective podem ser
consideradas Virtudes Competitivas63, atributos ou habilidades não ordinárias possuídas
pelo herói e que o caracterizam como tal, que lhe dão condições de superar as
adversidades, enfrentar perigos e derrotar os adversários. No contexto da Era de Ouro, o
que definia um indivíduo como “herói” eram duas características, sendo a primeira
delas justamente a posse ou domínio do conjunto de virtudes competitivas. De posse
dessas virtudes, o herói poderia realizar a função cuja execução se constitui a segunda
característica heróica do período: o papel civilizador.
Os protagonistas de Tarzan, Jungle Jim, The Phanton e “Clip” Carson eram
todos homens brancos, representantes da cultura ocidental, “civilizando” os territórios
selvagens da África e Ásia. Em Terry and the Pirates, os heróis viajavam pelo mundo,
sempre enfrentando as trapaças de exóticos e caricatos membros de culturas não
ocidentais, vencendo-os e impondo-os a “justiça” estadunidense. Em galáxias distantes
e no futuro de Flash Gordon e Buck Rogers, novamente os heróis combatiam um
imperialismo que era moralmente errado, não pelo puro fato de impor à força uma
cultura sobre povos dominados ou influenciados, mas por estes impérios serem muito
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similares a uma típica representação caricata e generalizante da cultura oriental da
Terra. Entretanto, simultâneo à presença de um caráter ideológico que inferioriza as
culturas diferenciadas, o protagonista da Era de Ouro se constitui como um herói
civilizador. Levando em consideração que a cidade era um ambiente de cultura perdida
— equiparando-se ao imaginário da selva ou do oriente, embora estes serem vistos
como ambientes onde a civilização jamais fora instaurada —, em que a civilização —
que representa a ordem social harmoniosa que permitiria a boa qualidade de vida de um
conjunto de indivíduos naturalmente inocentes e de boa índole — foi corrompida por
um grupo de características sociais novas, velozes e conflitantes não capazes de serem
assimiladas e compreendidas por este habitante “puro” e “original” da civilização em
sua juventude pré-corrupção, ocorre o surgimento de indivíduos selvagens. Esses novos
indivíduos, nascidos e criados na grande cidade suja, de pobreza e violência, um
ambiente selvagem e, portanto, caótico, tornam-se indivíduos selvagens, capazes de atos
de violência, de corrupção ou de crime e têm como seu estereótipo a figura do gangster.
Nesse contexto reconhece-se a sociedade do período como um ambiente tendente ao
caos e gerador de indivíduos que o fomentam, e torna-se o papel do herói combater este
caos. Uma vez que Kunstwollen da Era de Ouro entende o crime, a pobreza e a violência
urbana como características intrínsecas da urbanidade e das relações sociais da época —
como é bem evidente nos trabalhos com influência marxista de Dashiell Hammett —,
não é possível ao herói alterar tais características uma vez que são efeitos indissociados
do ambiente em que se encontram. Cabe ao herói enfrentar aqueles indivíduos
corrompidos produto da metrópole e que se tornaram agentes reprodutores e
disseminadores do caos. A função do herói era combater os agentes propagadores do
caos e da incivilidade sem poder combater a força geradora sublime deste caos, a
própria cidade, limitando-se a mitigar o efeito desarmônico, mas sem nunca o reverter
plenamente ou destruí-lo.
Entretanto há alguns elementos ambíguos nesse modelo de herói. Primeiro, o
fato de que a cidade que ama e tenta proteger é justamente a força que gera os
malefícios que combate. Segundo que, para combater os agentes corruptores da
civilização por usarem de violência e não seguirem as normas e convenções sociais, o
herói acaba tendo de se valer de violência e transgressão. O herói condiciona-se como
Heracles que, ao executar seu primeiro conjunto de trabalhos — mais precisamente
aqueles em que assume um papel civilizador ao enfrentar as bestas selvagens e monstros
que se apresentavam como alegorias para o caos presente em um estado profundo da
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natureza incivilizada e não dominada e ordenada pelo homem — deixa de lado o uso de
seu arco e flecha, arma nobre, sobre qual tinha seu domínio reconhecido e de uso com
base na perícia, para se valer da maça, uma arma primitiva e baseada em força e
brutalidade.64 Para se opor a um mal que não se propõe a seguir as regras sociais e de
civilidade e se vale de brutalidade, o herói necessita se apropriar de parte desta
incivilidade para poder combater este mal conhecendo seus atributos e estratégias e
assim civilizá-lo.
Na verdade, ele [o herói do Hard-Boiled] faz parte desse mundo e às vezes
adota seus métodos. […] Ele pode ser essencialmente honesto, mas nunca
está completamente limpo, porque o pano de fundo do romance 'noir' é uma
sociedade doente.65

A princípio, o herói da Era de Ouro era um homem com pleno domínio das
virtudes competitivas e capaz de apropriar-se de elementos caóticos e brutos não
adequados à vida harmônica das pessoas honestas e justas, mas sem se deixar corromper
por estas características. Usá-las apenas na medida necessária e empregá-las para
civilizar onde havia corrupção e desordem. Mas tal représentation collective heroica da
Era de Ouro sofreu uma transformação em 1938 com o surgimento de Superman.
Superman não apenas reunia o conjunto das virtudes competitivas, mas os
possuía em uma proporção acima da capacidade humana. Não foi o primeiro
personagem das histórias em quadrinhos a manifestar habilidades sobre-humanas,
Popeye, de E. C. Segar (1894-1938), em 1929 já manifestara força física muito acima da
capacidade humana e a empregara para sobrepujar tanto criminosos ordinários quanto
forças sobrenaturais, mas o fizera no contexto do mundo inocente e sem perigos da Era
de Platina. Já Superman vivia na metrópole corrompida da Era de Ouro, entretanto suas
virtudes competitivas eram tão elevadas que lhe permitiam vencer qualquer um dos
facínoras, violentos e gangsters produzidos pela civilização doente. Tais capacidades
lhe concediam um status diferenciado, pois o tornavam um herói que, mesmo diante das
forças anticivilizatórias mais terríveis que pudesse combater, jamais poderia ser
derrotado. Sua condição especial como herói era justamente que suas virtudes
competitivas eram absolutas e imbatíveis. Diante dessa condição, a narrativa de suas
façanhas, antes mesmo de conhecidas, já tinham sua vitória como certa. Não que tal
situação de certeza do triunfo do herói já não estivesse presente em mitos anteriores,
mas no caso de Superman era justamente esta a característica que o definia como herói.
Superman tratava-se de um herói cuja maior virtude era a de nem sequer chegar a passar
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pelo estado de katábasis. Diferente do herói clássico, Superman não precisou em seu
mito passar por um estado de descida ou decadência mental, moral, física ou espiritual,
pois sua característica definidora é a de um herói que porta uma virtude tamanha que já
em sua origem parte de um estado elevado e, a partir de então, eleva-se cada vez mais.
Até mesmo Hugo Danner em Gladiator, personagem que foi a referência mais imediata
para a criação de Superman, passou por sua katábasis ao ser exilado após causar uma
morte acidental e confronta sua mortalidade ao, no topo de uma montanha, ser
fulminado por um raio, eventos comuns nos mitos dos heróis clássicos. Entretanto
Superman, diante de tal novo estado, o do herói em ascensão e glória perpétua, que
personifica em si próprio a anábasis, superou seu predecessor e criou um novo
paradigma de protagonista e herói: o super-herói. Durante a Era de Ouro, a
représentation collective do super-herói superou completamente a característica de
mortalidade presente nos heróis clássicos. Superman não necessitava de uma apoteose
para que se elevasse, pois sua apoteose se confunde com sua própria gênese.
Não é à toa que Superman vem de um planeta diferente e cai do céu na terra. O
fato demonstra que sua condição superior está em sua origem. Superman vem de
Krypton, um mundo que é superior porque foi plena e absolutamente civilizado. Tal
organização absoluta concede à sua sociedade natal não apenas acesso a maravilhosos
conhecimentos científicos e técnicos, mas também uma virtude moral impossível de ser
atingida pelos terráqueos. O herói da Era de Ouro, como o herói clássico antes dele,
apesar de suas virtudes, ainda estava limitado por sua mortalidade. Já o super-herói,
com suas virtudes competitivas absolutas e plenamente civilizado, supera a condição de
mortalidade, pois não pode ser derrotado por um oponente que está em condições de
inferioridade, pois é um representante de seu oposto, a selvageria, que lhe nega acesso
às virtudes heróicas. Sem a possibilidade de ser derrotado, o super-herói não pode ser
subjugado ou morto, então supera plenamente o medo. Portador de virtudes
competitivas absolutas, o super-herói superava a prova de valor através do combate66
com facilidade, sendo esta para ele uma tarefa corriqueira e cotidiana. Entretanto a
sociedade perfeita do planeta destruído de Krypton só pode ser concebida como um sítio
do passado. Não caberia no imaginário da Era de Ouro uma grande sociedade perfeita e
harmônica no tempo presente de suas metrópoles da Grande Depressão, apenas na
imagem das comunidades ideais projetadas no passado, nas sociedades representadas na
Era de Platina que poderiam até conter guetos pobres, mas que eram sempre habitados
por crianças felizes e em plena segurança.
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Mas, com a chegada de Superman à Terra, surgem novas possibilidades.
Superman é um “deus caído”, detentor de virtudes competitivas absolutas e civilizador
por excelência. Como um herói dentro do paradigma anterior à sua chegada poderia
equiparar-se a ele? Se a condição de deus caído é uma das formas de compreender a
origem do herói, há outra, a de que o herói é um “homem elevado”67. A chegada de um
deus permitiu que alguns homens se elevassem à sua volta superando os homens
comuns e permanecendo no mesmo estado de intermediário entre os homens e as forças
superiores68. Assim surge um novo paradigma para o protagonista da História em
Quadrinhos. Conforme afirma Moya: “O Super-Homem foi a gênese de uma série
interminável de super-heróis”69.
Um dos berços da proliferação dos super-heróis foram as editoras sob controle
de Harry Donenfeld e Jack Liebowitz. Em 1939, fundiram a National Allied
Publications e Detective Comics Inc. para formar a National Comics. A National
Comics ficou encarregada de fazer também a distribuição das publicações da editora
parceira All-American Publications — sendo que personagens da National, inclusive,
eram publicados em revistas da All-American durante este período — até que, em 1946,
Donenfeld e Liebowitz excluíram Max Gaines da sociedade referente à All-American
Publications e fundiram também esta editora à National Comics, dando origem ao
império editorial que veio a se chamar posteriormente de National Periodical
Publications, que anos mais tarde passaria a se chamar DC Comics.70 A partir de 1939,
essas três editoras que se fundiriam para formar a National Periodical Publications
deram espaço para seus artistas desenvolverem histórias em quadrinhos com
protagonistas que contemplassem a représentation collective do super-herói e foram o
principal grupo editorial a fomentar tais personagens durante a ascensão dos superheróis. Entre seus títulos e personagens, podemos destacar alguns que, além de
Superman e Batman, foram marcantes influências para o gênero.
O primeiro exemplo a ser destacado é o Vingador Escarlate (Crimson Avenger)
criado por Jim Chambers e publicado pela primeira vez na Detective Comics #20 de
outubro de 1938. O Vingador Escarlate se tratava de Lee Walter Travis, um milionário
que trabalhava como editor de um jornal e que, quando necessário, secretamente
combatia o crime vestindo terno, gravata, chapéu fedora, máscara cobrindo a parte
superior do rosto e capa vermelhos enquanto empunhava uma arma capaz de disparar
gás e contando com seu assistente asiático Wing. Claramente inspirado nos personagens
das radionovelas da época como O Sombra e o Besouro Verde (Green Hornet) de 1936.
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Ainda com muita influência do Hard-Boiled, o Vingador Escarlate era quase que um
dos típicos detetives desta tradição, mas que tinha um uniforme icônico que combinava
elementos dos trajes formais da década de 1930 com a máscara do Besouro Verde —
antes dele do Fantasma, e antes ainda do Zorro — com a capa vermelha — que se
tornaria um dos elementos iconográficos de distinção dos super-heróis — instituída pelo
Superman. As ameaças que combatia também eram as costumeiras da Era de Ouro: o
crime urbano em geral, como gangsters, sequestros de filhas de empresários e, em sua
primeira história, um jurista corrupto. Podemos considerar Lee Travis o primeiro superherói mascarado das histórias em quadrinhos — uma vez que o Fantasma é anterior a
instauração do termo e do conceito de super-herói —, pois, apesar de não possuir
nenhuma habilidade declaradamente sobre-humana, suas virtudes competitivas, como as
do Batman após ele, manifestavam-se em caráter absoluto.
O personagem era possuidor de uma areté civilizadora que, para confrontar os
selvagens tornava-o também parcialmente bruto, mais uma vez a aproximando o herói
da imagem de Heracles que abre mão do arco pela maça. As atitudes selvagens e
violentas do vilão justificam a violência pela parte do herói. Aplica-se aqui o termo
areté não apenas no sentindo de uma grande virtude — no caso, virtude moral —, mas
também próximo ao usado por Sócrates com o sentido de realização da essência ou
cumprimento do papel ao qual o sujeito — neste caso, o herói — é destinado e que,
apenas ao cumprir esta função inerente a ele, pode se realizar como indivíduo e alcançar
a felicidade.
Já Wing, o auxiliar heroico — ou, conforme o termo convencional no meio para
se referir aos parceiros e ajudantes dos heróis que participam das aventuras, mas não lhe
são atribuídos status de protagonista, sidekick — de origem chinesa, era mostrado de
maneira caricata. Como os auxiliares exóticos de Terry and the Pirates e de Mandrake,
Wing era mostrado como mais civilizado e virtuoso que os demais membros de sua
raça, mas tais atributos decorriam de reconhecer o herói e seu modo de vida como
legítimos e justos e de auxiliar o herói não como um aliado em iguais condições, mas
como um servo submisso. Wing, como os outros sidekicks de origem em terras exóticas,
era capaz de agir de maneira virtuosa, mas apenas ao seguir as instruções do herói. Suas
virtudes e areté civilizadora não partiam dele próprio, mas do herói, e apenas se
manifestavam através de seu auxiliar. Ao sidekick estrangeiro era permitido apenas ser
um instrumento da areté civilizadora e da virtude, mas não sua fonte.

87
O Vingador Escarlate pode ser visto como o modelo por excelência da transição
do herói para o super-herói da Era de Ouro e foi o primeiro homem a se elevar por suas
virtudes e alcançar um status heróico comparável ao do Superman, permitindo que
outros seguissem a mesma trilha e viessem a superá-lo.
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Jim CHAMBERS
The Crimson Avenger [detalhe]
Detective Comics #20, outubro de 1938
Detective Comics Inc. [DC Comics]
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Outro exemplo, publicado pela All-American, é o personagem Flash, criado por
Gardner Fox (1911-1986) e Harry Lampert (1916-2004), que apareceu pela primeira vez
em Flash Comics #1 de janeiro de 1940. O protagonista, Jay Garrick, era um aluno de
faculdade com uma vida mediana: bom aluno no laboratório, reserva no time de futebol
americano, preterido por Joan Williams, o interesse amoroso do herói, por ele não ser
um destaque nos esportes. Então, devido a um acidente de laboratório, Jay inala uma
grande quantidade de gases que quase o mata, mas, ao se recuperar, descobre-se capaz
de se mover e pensar em uma velocidade assombrosa. Tal supervelocidade — incapaz
de ser mensurada e definida apenas como “a coisa mais rápida que já caminhou sobre a
Terra” — concede ao protagonista, mais uma vez, virtudes competitivas absolutas. Jay
usa sua velocidade para se destacar nos esportes, impressionar a sua pretendente e,
diante de uma manchete de jornal sobre um crime, decide que cabe a ele se opor aos
criminosos. Assim, como outros super-heróis da Era de Ouro, Jay Garrick passa por
uma anábasis instantânea, sob a forma de um evento fantástico, que lhe concede uma
virtude competitiva absoluta que o torna imbatível e, possuidor dessa virtude, percebese diante da necessidade de cumprir uma areté civilizadora que dará significado à sua
existência e o leva a assumir a identidade de Flash.
Lampert era um desenhista da tradição do Cartoon que fazia ilustrações cômicas
para jornais e trabalhava como arte-finalista para as animações do Fleischer Studios,
como Popeye, Betty Boop e KoKo.71 Seu traço tradicional estava muito mais próximo da
tradição da Era de Platina do que da Era de Ouro, mas em Flash Comics, e em alguns
outros títulos nos quais trabalhou para o grupo editorial de Donenfeld, podemos ver
uma tentativa de se aproximar do abstracionismo icônico da Era de Ouro. Vários de
seus personagens se aproximam visualmente dos de Kane e Schuster, mas seus rostos
parecem mais icônicos. Seus vilões são ainda mais caricatos, com traços exagerados
dando ênfase em narizes pontudos, queixos finos e bigodes e barbas curiosos, e, com
suas linhas sinuosas, revelam uma aproximação maior com o abstracionismo icônico
orgânico. No mais, seu estilo seguia as regras formais já estabelecidas de focar as
ilustrações nos personagens e definir o espaço diegético apenas quando estritamente
necessário para o desenvolvimento da narrativa. Também se pode notar uma tentativa
de manipulação dos efeitos de sombra em função da emoção literária quando Lampert
dá ênfases nos efeitos de sombreamento apenas nos quadros que representam os
criminosos planejando seus atos imorais e as diminui ou ignora completamente nos
quadros protagonizados pelo super-herói ou os coadjuvantes civilizados.
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Gardner FOX (1911-1986) [roteiro]; Harry LAMPERT (1916-2004) [ilustração]
A Origem do Flash [detalhe]
Flash Comics #1, janeiro de 1940
All-American Publications [DC Comics]72

91

O roteiro de Fox passava pelos pontos corriqueiros das aventuras heroicas do
período. Flash desafiava os criminosos, superava os desafios com suas virtudes
competitivas e, diante da selvageria do vilão, permitia-se ser parcialmente incivilizado e
bruto. No final de sua primeira história, um dos quatro criminosos mata seus
companheiros na tentativa de também matar Flash e escapar da prisão. Mas, imbatível
na sua condição de super-herói, Flash sobrevive. O criminoso foge em alta velocidade
em seu veículo, ressaltando a potência acima da média do automóvel apenas para ser
maior ainda a glória do herói quando equipara-lo em velocidade. Diante do tormento
causado pelo herói, o vilão sai da estrada e cai em um desfiladeiro para a morte,
enquanto é apenas observado por Flash. Tendo o herói virtudes absolutas, é imaginável
que poderia ter resgatado o criminoso antes da fatalidade, como fez antes ao deter balas
com as mãos e salvar Joan ou ao realizar as suas demais façanhas sobre-humanas. Mas,
diante da quebra do pacto social cometida pelo criminoso, Flash está legitimado a não
interferir nos eventos que seu antagonista dá início e que o levam à morte. A insistência
da continuidade da ação violenta cometida pelo vilão já sobrepujado de forma não fatal
pelo herói e que leva este vilão a uma queda e, por consequência, à sua morte também é
um evento comum. Temos isso não apenas na aventura fundadora de Flash, como na de
Batman, e também na do Arqueiro Verde (Green Arrow) em More Fun Comics #73 de
novembro de 1941 e em vários outros casos similares. Um reforço à ideia de que a
selvageria e os excessos cometidos pelo vilão são o que o conduzem à ruína. O próprio
Coringa, em Batman #1, tem um desfecho muito similar ao, já quase subjugado,
persistir em sua conduta agressiva e ser derrubado por Robin, que age violentamente em
legítima defesa. O vilão só não encontra seu fim porque Batman o resgata antes da
fatalidade com a frase “Você é um prêmio muito valioso para se perder!”. De fato, a
conduta piedosa do super-herói, incomum à représentation collective do período, em O
Coringa permitiu adicionar o vilão ao seu cânone mítico e o retorno do personagem em
narrativas posteriores.
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Gardner FOX (1911-1986) [roteiro]; Harry LAMPERT (1916-2004) [ilustração]
A Origem do Flash [detalhe]
Flash Comics #1, janeiro de 1940
All-American Publications [DC Comics]73
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Bill FINGER (1914-1974) [roteiro não creditado] e Bob KANE (1916-1998) [roteiro e
ilustração]
O Caso da Sociedade Química [detalhe]
Detective Comics #27, maio de 1939
Detective Comics Inc. [DC Comics]74
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Mort WEISINGER (1915-1978) [roteiro]; George PAPP (1916-1989) [desenho]
O Caso do Assassinato dos Homônimos [detalhe]
More Fun Comics # 73, novembro de 1941
National Comics [DC Comics]75

Durante os anos 1940 e 1941 a National Comics e a All-American Publications
lançaram uma falange de super-heróis, todos, apesar de suas condições específicas,
dentro das mesmas regras gerais já apresentadas do homem comum que, por um evento
fantástico, torna-se sobre-humano e automaticamente é acometido por uma vontade de
combater o crime perpetrado por agentes anti-civilizadores produzidos pelos vícios da
urbanização. Como exemplos temos o Lanterna Verde (Green Lantern) de Bill Finger e
Mart Dellon — pseudônimo do aluno do Art Institute of Chicago e do Pratt Institute
Martin Nodell (1915-2006) — que estreou na All-American Comics #16 de julho de
1940 ou o Espectro (Spectre) de Jerry Siegal e Bernard Baily (1916-1996) surgido na
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More Fun Comics #52 de fevereiro de 1940. Ambos os personagens são vítimas de
crimes ou tentativas de crimes cometidas por gangsters e empresários corruptos e, por
um acontecimento sobrenatural que tem função de katábasis e anábasis instantâneas,
são elevados à condição super-heroica. Ainda, diante dos fenômenos fantásticos que
concediam grandes virtudes a homens e transformavam-nos em super-heróis, foi
concedida uma licença ao naturalismo temático que prevalecia em relação aos vilões das
histórias em quadrinhos do período. Além do gangster e dos integrantes de exóticas
tribos selvagens, foi acrescentada mais uma categoria no rol de oponentes dos heróis: o
monstro. O monstro, que poderia ser um dragão, gigante, ogro ou outro, tratava-se do
resgate de uma das categorias de oponentes comuns aos heróis clássicos, e, como tais,
possuíam uma função de alegoria máxima para a selvageria e os conceitos que se
opunham à areté do super-herói. Em uma narrativa em que a diegese ocorria em
ambientes oníricos — como nas histórias em quadrinhos do Espectro ou do Sr. Destino
(Dr. Fate) — ou nas quais um desafio extremo era necessário para que o protagonista
pudesse reafirmar sua condição que superava a de um herói comum e o caracterizava
como um super-herói, o monstro era o oponente por excelência.
A All-American também foi responsável pelas primeiras personagens femininas
do gênero. Em All-American Comics #20 de novembro de 1940, pelas mãos de Sheldon
Mayer (1917-1991) — substituto de Max Gaines como editor da publicação — ocorreu
a estreia da Tornado Vermelho (Red Tornado), entretanto a personagem era uma
paródia de super-herói. Tratava-se de Ma Hunkel, uma mãe trabalhadora de um gueto
de Nova York que, inspirada no Lanterna Verde, improvisara um uniforme de superherói, incluindo uma panela que usava como máscara para esconder sua identidade civil,
e passava por aventuras cômicas para divertir o público. A Tornado Vermelho era uma
mulher comum sem habilidades sobre-humanas e que jamais passara por uma anábasis
que lhe elevasse. Dessa forma, não possuía virtudes heróicas e, como consequência,
também não possuía a areté civilizadora. Não que a Tornado Vermelho não fosse uma
pessoa honesta e boa, mas possuía estas características apenas na proporção que pode
ser exigida de um homem médio, o que era visto como compreensível que muitas vezes
evitasse confrontar os perigos e até mesmo fugisse de alguns. Mesmo os demais superheróis a tratavam com desdém humorístico e muitas vezes se referiam a ela como a
Tomate Vermelho (Red Tomato).
Em dezembro-janeiro de 1941-1942 foi a vez da Mulher-Maravilha (Wonder
Woman) de William Moulton Marston (1893-1947) na All Star Comics #8.
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Provavelmente se tratava da personagem que mais tomava emprestado referências da
mitologia clássica para compor seu mito. A protagonista, Diana, era mostrada como
filha da rainha das amazonas Hippolyta que, após sair-se vencedora de uma série de
jogos e duelos, ganha o direito/tarefa de deixar o reino das amazonas e viajar pelo
mundo usando o nome Mulher-Maravilha e impondo justiça e civilidade onde estas
faltassem. Diferente da Tornado Vermelho, a Mulher-Maravilha possuía a areté
civilizadora e as virtudes competitivas, caracterizando todos os atributos de um superherói. O personagem coadjuvante, o oficial da inteligência das forças armadas dos EUA
Steve Trevor, era corajoso e forte, mas apenas em um nível que o equiparava aos heróis
da Era de Ouro anteriores ao Superman, enquanto Diana o superava em todas as
virtudes, inclusive nas capacidades de combate. Entretanto até então só existiam duas
grandes représentations collectives femininas além da personagem com função cômica,
e eles estavam atrelados a uma forte carga moral. Um deles era a donzela frágil, casta,
delicada e necessitada do auxílio dos heróis, a outra era a mulher sexualizada, dotada de
certa inteligência embusteira e possuidora de iniciativa própria na tomada de decisões e
prática de ações. Ao primeiro caso cabia a função de coadjuvante de aventuras e
interesse romântico do herói. Já o segundo tipo era a mulher que até poderia ser
temporariamente aliada do herói, mas que jamais seria plenamente confiável, a femme
fatale. Talvez Moulton Marston, ao conceder virtudes e habilidades de combate à sua
personagem tenha querido evitar que a Mulher-Maravilha acabasse sendo vista como
uma femme fatale e por isso também concedeu algumas características que tornaram a
personagem um tanto contraditória. Apesar de sua superioridade em relação às virtudes
competitivas e demais atributos em relação aos demais personagens masculinos de suas
narrativas, a Mulher-Maravilha acabava demonstrando reações típicas da représentation
collective da donzela. Ocorriam cenas como a qual instantaneamente declara seu amor e
dedicação absoluta a Steve Trevor, o primeiro homem que conhecera em sua vida e que
permanecera inconsciente durante seu encontro, ou fazendo outras demonstrações de
emoções exageradas e melodramáticas. De qualquer forma, a combinação, mesmo que
contraditória, da représentation collective do super-herói com o da donzela concediam
uma presunção de legitimidade moral dobrada à personagem, mas também lhe podava a
liberdade de incorporar parcialmente a selvageria para combater inimigos selvagens.
Talvez seja necessário compreender um pouco sobre seu criador para que uma visão da
personagem possa ser mais aprofundada. Moulton Marston, um pseudofeminista, era
um psicólogo liberal, um dos responsáveis pela invenção do polígrafo — o detector de
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mentiras —, que defendia publicamente a História em Quadrinhos como forma de arte
com potencial educativo. Tal posicionamento em relação aos quadrinhos foi o que
motivou os editores da All-American a convidá-lo para conselho editorial da editora, a
quem propôs a criação de uma personagem feminina forte que pudesse afirmar a
posição das mulheres dentro do mundo dos super-heróis. Entretanto toda essa postura
aparentemente de apoio à independência feminina apresentada por Moulton Marston
não era realmente libertária. Marston admirava mulheres independentes, e era casado
com a advogada e psicóloga Elizabeth Holloway Marston (1893-1993), mas passou a ter
um relacionamento bígamo ao levar para conviver com sua família a sua aluna Olive
Byrne, outro exemplo de mulher independente.76 Moulton Marston pretendia, através
das histórias em quadrinhos, educar seu público infantil a aceitar uma sociedade em que
a mulher tivesse respeitado seu lugar, mas este “lugar da mulher” que propunha parece
ser um que existe em função do homem, e a condição libertária que oferecia para a
mulher aparenta uma liberdade de caráter sexual que também existe em função de
agradar a fetiches masculinos.
Em uma carta para Max Gaines em 1940, Moulton Marston escreveu:
Nem mesmo as garotas querem ser garotas enquanto nossos arquétipos
femininos se apresentam sem força. Não querendo ser meninas, elas não
querem ser carinhosas, submissas e pacifistas como as boas mulheres são.
As qualidades fortes das mulheres vêm sendo depreciadas por causa de suas
fraquezas. O remédio óbvio é criar uma personagem feminina com toda a
força do Superman somada à sedução de uma boa e bela mulher.77

A libertação feminina proposta por Moulton Marston com a Mulher-Maravilha
concede força à mulher, mas apenas na medida em que ela se sinta segura e confortável
e assim possa continuar desempenhando parte das funções que os homens esperam que
ela desempenhe. Em seus livros teóricos sobre psicologia, o autor defendia os
benefícios das relações de dominação e submissão a que os indivíduos se dispõem a se
colocar78, e estas teorias de submissão e dominação se manifestavam nas suas histórias
em quadrinhos, como no fato de todas as amazonas usarem braceletes metálicos nos
pulsos para jamais se esquecerem do período em que foram escravas, no laço mágico
dado por Afrodite à Hippolyta que — influenciado pelo conceito do polígrafo — fazia
com que aquele capturado por ele não fosse capaz de mentir, ou nas centenas de cenas
em que a Mulher-Maravilha era amarrada, acorrentada, algemada em posições com
sugestões sexuais. O conteúdo didático presente nas histórias em quadrinhos da MulherMaravilha tratava-se de um pseudofeminismo que tinha como alvo um público
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masculino, que era o principal grupo a ser atingido pelo título naquele período, uma
libertação feminina para atender a fetiches destes homens.
Além do grupo de Donenfeld, outras editoras se interessaram pela temática do
super-herói. A Fawcett Comics lançou o Capitão Marvel (Captain Marvel) criado por
Bill Parker (1899-1963) e C. C. Beck (1910-1989) em sua revista Whiz Comics #2 de
fevereiro de 1940. Na trama, um garoto é escolhido pelo mago Shazam para “defender
os pobres indefesos, emendar os descaminhos e esmagar o mal em todo lugar”. A cada
vez que profere o nome do mago e acrônimo formado pelas iniciais das forças
superiores a que reivindica, Billy Batson invoca um raio sobre si que lhe concede a
sabedoria de Salomão, a força de Hércules, o vigor de Atlas, o poder de Zeus, a
coragem de Aquiles e a velocidade de Mercúrio. Reivindicando os atributos de
diferentes deuses e heróis, Billy supera sua condição mortal e se torna um super-herói
mais uma vez de virtudes competitivas absolutas.
Billy é mostrado inicialmente como um menino morador de rua que vende
jornais para sobreviver e que almeja um emprego como locutor de rádio. Ao se tornar
órfão, seu tio o expulsara de casa para ficar com o dinheiro e títulos da herança que
cabia a Billy. Podemos reconhecer em Billy sua trajetória de katábasis ao ser exilado da
própria casa e impedido de ter acesso aos bens e status que eram seus por direito. Mas,
ao suportar tais tormentos e agir como um homem comum, mas de boa conduta, foi
escolhido por Shazam para receber as virtudes dos heróis e deuses e a areté civilizadora
que os acompanha.
As histórias do Capitão Marvel superavam a maioria das histórias em
quadrinhos do gênero em sua época e rapidamente se tornou o carro chefe da Fawcett.
Quanto à história, Billy como um menino de rua em busca de um emprego e traído por
seu tio, um capitalista ganancioso, ou ao perseguir os criminosos que estavam a
chantagear as emissoras de rádios do país e descobre que não eram pertencentes a algum
gueto ou subúrbio, e sim ao maior e mais luxuoso arranha-céu da cidade, é muito mais
eficiente como denúncia social do que os títulos das editoras concorrentes. Visualmente,
o título também era acima da média. C. C. Beck era um ilustrador com formação
acadêmica vindo da Chicago Academy of Fine Arts.79 Seus quadros alternavam-se das
tradicionais cenas sem preocupação com a construção de um espaço diegético
naturalista, a quadros mostrando os enormes e arranha-céus luxuosos e corrompidos
produzidos pela sociedade urbana ou ainda cenas oníricas com forte uso de cores e
influência expressionistas. Um dos quadros que demonstra o forte simbolismo nas
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ilustrações de Beck é aquele em que Billy adentra a morada de Shazam e se depara com
a iconografia, que se enraizaria no cânone do personagem, dos Sete Inimigos Mortais do
Homem, inspirados na cena de Metropolis de Lang. E, ao final de cada história, Capitão
Marvel pronunciava mais uma fez o nome do mago Shazam e abandonava sua forma
super-heróica e voltava a ser um garoto mortal passível de identificação e autoprojeção
pelo público leitor. Em 1941 o personagem foi o primeiro super-herói das histórias em
quadrinhos a ganhar uma série cinematográfica, Adventures of Captain Marvel, e, pela
segunda metade da década de 1940, era o super-herói mais popular dos EUA. Não foi à
toa que Capitão Marvel se tornou uma ameaça ao grupo editorial de Donenfeld, que
moveu um processo judicial contra a Fawcett Comics a partir de 1951 por plágio do
personagem Superman.80
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Bill PARKER (1899-1963) [roteiro]; C. C. BECK (1910-1989) [ilustração]
Surge o Capitão Marvel [detalhe]
Whiz Comics #2, fevereiro de 1940
Fawcett Comics [DC Comics]81
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Fritz LANG (1890-1976) [direção]
Metropolis, 1927 [quadro]
versão restaurada de 2002, 1h 8min 25seg

Bill PARKER (1899-1963) [roteiro]; C. C. BECK (1910-1989) [ilustração]
Surge o Capitão Marvel [detalhe]
Whiz Comics #2, fevereiro de 1940
Fawcett Comics [DC Comics]82
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Existe também, entre os heróis, um segundo grupo [diverso do de
descendência divina]. Esse não se trata de semideuses em cuja natureza
habita uma “porção” divina, mas sim de uma humanidade que por haver se
sobressaído por causa de suas virtudes guerreiras, logrou transcender o
aspecto humano e, em consequência, superar a condição mortal […]83

A partir dessa definição de Bauzá de um segundo grupo de heróis, estes de
origem humana, podemos entender a geração de super-heróis que “descendeu” de
Superman como constituída de “homens elevados” que se igualaram à sua condição de
intermediário entre homens e forças superiores. Tal elevação que transforma homens
comuns em super-heróis formou uma nova représentation collective adaptada para este
contexto. Os super-heróis em geral eram representados, em suas narrativas fundadoras,
inicialmente como homens comuns com vidas ordinárias e vítimas em potencial ou
vítimas de fato dos agentes incivilizados produzidos pela metrópole corrompida. Diante
dessa condição de homem comum e vítima em um primeiro ato dessa narrativa
fundadora, tal homem comum, partindo direto de um estado neutro que o equipara a um
indivíduo qualquer e sem nada de especial — ou seja, sem ter passado por uma
katábasis ou passando por uma instantânea contida no próprio acontecimento da
anábasis — passa por um evento fantástico, geralmente de características sobrenaturais
com fundamentos científicos ou místicos. Tal evento fantástico tem como função a de
proporcionar a esse homem uma anábasis instantânea que concede ao homem, até então
comum, virtudes competitivas de caráter absoluto e uma areté civilizatória. É
importante destacar que, durante a Era de Ouro, as virtudes competitivas absolutas e a
areté civilizatória são ocorrências indissociáveis. A anábasis que conceder uma dessas
características invariavelmente também concederá a outra, pois no contexto da Era de
Ouro não era concebível que um criminoso ou vilão possuísse alguma virtude, uma vez
que ele é produto da selvageria, e as virtudes eram decorrência da ordem civilizadora.
Dessa forma, sendo a condição heroica consequência da posse de determinadas virtudes,
e tais virtudes tendo como consequência uma areté heroica, entre os atributos dos heróis
da Era de Ouro estavam a capacidade de ser reconhecido inequivocamente como um
herói. Essa condição inequívoca do status de herói de um personagem, além da posse
dos elementos de distinção, fazia parte da forma de apresentação da narrativa criada
pelos artistas e editores que o apresentava como tal e já se iniciava afirmando-o como
herói, enquanto lhe permitia demonstrar seus atributos, e jamais questionava sua
condição como tal. As histórias de fundação dos personagens, como podem ser
observadas na primeira página da estreia de Superman, Batman, Flash, Mulher-
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Maravilha, Capitão Marvel, Arqueiro Verde e tantos outros, traziam sempre uma
afirmação a respeito das incríveis virtudes dos respectivos personagens e declaravam
explicitamente seu status heróico, e a partir daí, tendo sua condição de herói já
estabelecida como premissa, a narrativa iniciava seu desenvolvimento. Tal estado
inquestionável de sua condição de herói também estava presente dentro da diegese,
sendo que os outros personagens e a sociedade em que habitava dentro da narrativa
tinham como certo sua condição heroica. Tal situação é exemplificada nas ações de
policiais que se referiam ao herói da Era de Ouro como um colaborador, mas mais
competente no desempenho de suas atividades do que a própria força policial, ou do
criminoso que, diante do herói, reconhecia de imediato as virtudes heroicas do
antagonista e a ameaça que elas representavam para sua conduta selvagem.
Existem alguns casos pontuais, como o de Adão Negro (Black Adam), inimigo
do Capitão Marvel, que possuía atributos sobre-humanos próximos ao do super-herói,
mas em um confronto entre ambos, tais habilidades de Adão Negro acabaram superadas,
pois suas virtudes competitivas eram apenas parciais, e não absolutas. Otto Binder
(1911-1974), escritor de pulp fictions de Sci-fi, criou uma série de aliados e vilões
incomuns de caráter fantástico no período em que escreveu roteiros para Captain
Marvel Adventures e outros títulos protagonizados pelo personagem, entre eles Adão
Negro, criado em The Marvel Family #1 de dezembro de 1945. Segundo sua narrativa
de origem, Adão Negro teria sido um super-herói no antigo Egito, detentor das mesmas
virtudes competitivas absolutas e areté civilizatória pertencentes ao Capitão Marvel que
teria recebido em um processo de anábasis similar ao do super-herói, pois fora seu
antecessor. Entretanto Adão Negro foi corrompido — katábasis — pelo mau uso dessas
virtudes ao usá-las para benefício próprio, e não para combater os propagadores da
desarmonia, e por tal crime foi exilado. Segundo a sua narrativa fundadora, a origem do
acesso de Adão Negro às virtudes competitivas se dá porque ele, no passado diegético,
foi um super-herói, mas, ao desviar-se da areté civilizadora, tais virtudes deixaram-se
de se manifestar em caráter absoluto, reservado apenas aos super-heróis, permitindo a
sua derrota.
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Otto BINDER (1911-1974) [roteiro]; C. C. BECK (1910-1989) [desenho]
The Marvel Family #1 [detalhe], dezembro de 1945
Fawcett Comics [DC Comics]
Segundo Bauzá:
Na mentalidade dos antigos os heróis pertenciam ao passado, mas pelo
simples fato de possuírem atitudes e condutas destacáveis, estes seres
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singulares adquiriram uma categoria que dura para sempre, e escapam, em
consequência, do plano do cronológico, e desse modo o herói se inscreve na
atemporalidade do mito.84

No contexto do herói clássico, o mito, o conjunto de narrativas que
supostamente ocorreram em um passado remoto e definem as características e imagem
cultural do herói, e a série de rituais que o recontam e o mantém na memória daqueles
que deles participam mantém essas narrativas sobre o herói como uma ocorrência do
passado, mas ao mesmo tempo vivas e vinculadas com a época daqueles que as
recontam. Os mitos heroicos se tornam atemporais e, ao mesmo tempo, anacrônicos.
Não cabe aqui entrar nos pormenores da atemporalidade dos mitos na cultura clássica,
mas sim ter uma noção de sua ocorrência para melhor entender os mitos dos heróis
contemporâneos presentes na História em Quadrinhos. Tais heróis também possuem um
conjunto de mitos, mas com algumas peculiaridades. No período da Era de Ouro, os
heróis possuíam atributos e iconografias estáticos, ou quase estáticos, pois costumavam
haver algumas pequenas variações nas primeiras narrativas elaboradas sobre eles até
atingirem uma forma estável que em seguida era perpetrada. Um exemplo dessas
pequenas variações na formação seguidas de estabilidade é o caso do Superman, que a
princípio apenas era capaz de se locomover por grandes distâncias com enormes saltos,
como fazia Hugo Danner, mas depois se descobriu capaz de voar e manteve tal atributo
como uma de suas características constantes. Diante dessa estabilidade, apesar de poder
se identificar uma ordem cronológica na qual as histórias foram criadas pelos artistas,
elas raramente tinham alguma relevância imediata na história elaborada em seguida.
Exceto pela apresentação de algum novo personagem que poderia reaparecer em uma
história posterior e ter sua apresentação ao público dispensada pelo artista, o herói do
comic book costumava ter suas façanhas contadas em capítulos completos e fechados. O
modelo de capítulos sequenciais que davam continuidade direta ao imediatamente
anterior perdurou em alguns títulos que ainda eram publicados nos jornais, mas logo
perdeu força conforme as histórias em quadrinhos foram se estabelecendo como
publicações autônomas. Ainda, as narrativas sobre os super-heróis em geral da Era de
Ouro não ocorriam em uma representação de um passado remoto, mas sim em um
presente e em uma grande metrópole diegéticos. Nesse “presente” e nessa cidade o
leitor poderia se identificar com o herói ao se identificar com o tempo e espaço que
habitava e com os desafios típicos destes ambientes com os quais se confrontava,
permitindo que o leitor pudesse passar por um efeito de autoprojeção mesmo em relação
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a um personagem idealizado tão acima de suas capacidades. Mesmo emulando
conceitualmente o ambiente real daqueles a se relacionar com a obra, estes ambientes
diegéticos similares à realidade ainda assim eram locais que existiam em um plano
utópico, uma metrópole moderna decadente em que os atos de injustiça e selvageria
seriam impedidos por heróis semidivinos de areté civilizadora.
Sobre o herói da Era de Ouro também havia um tipo contemporâneo de culto ou
rito. O rito contemporâneo ao herói da História em Quadrinhos não se dá através de uma
prática institucionalizada ou de caráter religioso, mas se pode reconhecer algo similar na
própria prática da leitura. Durante as décadas de 1930 a 1950, recorte temporal
aproximado da Kunstwollen da Era de Ouro, o grupo de leitores que os editores tinham
em vista como alvo para suas publicações era ainda majoritariamente composto por um
público infantil, apesar de na prática esta predominância de leitores infantis possa ser
contestada85. Entretanto tais leitores acabavam desenvolvendo um comportamento ritual
de mensalmente selecionar entre tantos disponíveis nas bancas de jornal os comic books
que traziam o seu “herói de culto” como protagonista e acompanhar aquelas histórias
com regularidade — que raramente alteravam o status do herói e cujo desenvolvimento,
em geral, se dava em uma estrutura narrativa previsível — colecionando ou acumulando
todas as publicações em que tal narrativa se desenvolvia com a finalidade de se
apropriar e “possuir fisicamente” tais mitos. Ainda cabia (e ainda cabe atualmente) ao
espectador regular das histórias em quadrinhos memorizar o cânone, as histórias de
origem, que apresentam novos personagens e elementos ou que de alguma forma
definem as características e atributos do herói. E, como consequência desse cânone,
cabia também ao esse leitor reconhecer a existência de uma cronologia diegética,
mesmo que na época tal cronologia não passasse por grandes rupturas, que deveria ser
verossímil. Cada nova história em quadrinho apresentando personagens, protagonistas
ou coadjuvantes somava-se à cronologia narrativa diegética e deveria necessariamente
respeitar todas as outras narrativas até então contendo tais personagens e elementos. A
inclusão de uma nova característica precisava ser justificada dentro da diegese para ser
aceita como elemento do mito do herói da Era de Ouro e caso não o fizesse poderia ser
rejeitada pelo público e pelos demais artistas que trabalhavam com os mesmos
personagens. Entretanto, como no período não ocorriam grandes rupturas nos atributos e
características dos personagens, e estes ainda eram criações novas sem uma grande
bagagem de narrativas anteriores, as novas histórias tinham em sua grande maioria
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caráter agregador, apenas adicionando novos elementos ao mito dos heróis da Era de
Ouro.
Tal característica era uma distinção entre os heróis da Era de Ouro e os heróis
clássicos. Conforme nos lembra Umberto Eco, o mito do herói clássico constituía-se de
eventos cristalizados e de desenvolvimento narrativo já conhecido pelo público cativado
por sua narrativa. Cabia ao artista dar ênfases e ilustrar com suas habilidades uns ou
outros pontos da história, mas seu desenvolvimento e final já estavam determinados
antes mesmo que se iniciasse seu trabalho de contá-la. Já no contexto do romance
moderno, cabe ao artista desenvolver a narrativa ao mesmo tempo em que a conta
surpreendendo seu público com eventos que levem o protagonista através de um
desenvolvimento e final desconhecido que só será descoberto enquanto ocorrem na
diegese.86 O herói da Era de Ouro, por usa vez, acaba se estabelecendo em uma posição
intermediária, uma vez que deve satisfazer a função de représentation collective para
um conjunto de valores de seu tempo e conter uma série de atributos estáticos e
invariáveis, mas, ao mesmo tempo, participa de uma narrativa não previamente definida
ou cristalizada. A cada edição, o super-herói da Era de Ouro precisa confrontar uma
nova ameaça à civilização e, valendo-se de suas virtudes, subjugá-la e dirimir os efeitos
de selvageria provocados pelos vícios da sociedade urbana que agridem a ela própria.
No processo do acompanhamento da diegese da história em quadrinhos, os artistas
devem levar seus leitores a se identificar e se autoprojetarem nos personagens enquanto
passam por um processo catártico. Entretanto, ao mesmo tempo, devem surpreender
esses mesmos leitores com uma narrativa cuja estrutura que não viole os atributos do
herói nem o cânone da cronologia diegética, mas que apresente novos elementos, novas
ameaças a serem combatidas e desafios a serem superados agregando novas passagens
ao mito do herói de passado já estabelecido, mas de futuro em crescente expansão.
Nesse sentido, nos esclarece Eco:
A personagem mitológica da história em quadrinhos encontra-se, pois, nesta
singular situação: ela tem que ser um arquétipo, a soma de determinadas
aspirações coletivas, e, portanto, deve, necessariamente, imobilizar-se numa
fixidez emblemática que a torne facilmente reconhecível (e é o que acontece
com a figura do Superman); mas, como é comerciada no âmbito de uma
produção “romanesca” para um público que consome “romances”, deve
submeter-se àquele desenvolvimento característico, como vimos, da
personagem do romance.87

Em 1939 o editor de revistas de pulp fiction Martin Goodman (1908-1922), que
já publicava histórias regulares desde 1936 protagonizadas pelo personagem inspirado
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em Tarzan, Ka-Zar, além do título de Sci-fi iniciado em 1938 Marvel Science Stories,
decidiu publicar sua própria comic book. Goodman fundou a editora Timely Comics, e
sua primeira publicação, iniciada em outubro de 1939, chamou-se Marvel Comics.88
Além de uma versão em quadrinhos de Ka-Zar e do herói mascarado western Masked
Raider, típicos personagens da tradição Pulp Fiction, a publicação contava com
histórias do gênero então nascente dos super-heróis a princípio produzidas pelo estúdio
Funnies Inc.. O Anjo (The Angel) de Paul Gustavson (1916-1977) era um típico
humano supostamente comum, mas que devido mais uma vez a uma araté civilizatória
passa a vestir um uniforme — muito similar ao de Superman — e a combater o crime.
Devido a essa motivação de natureza heróica, o Anjo automaticamente passa a
manifestar virtudes heróicas proporcionais. Entretanto as produções de destaque
presentes na Marvel Comics #1 trataram-se justamente de dois personagens que
distinguiam um tanto do modelo que se definiria como padrão para os super-heróis que
viriam a seguir.
O primeiro deles era o Tocha Humana (Human Torch) de Carl Burgos
(1917/1920-1984). A história em quadrinhos apresentava o Dr. Phineas T. Horton, um
cientista que criara um androide, uma forma de vida artificial que simulava a aparência
de um humano. Devido a um defeito, o androide tinha a pele coberta por chamas sempre
que entrava em contato com o ar, o que levou seu criador a trancafiá-lo em um ambiente
completamente isolado. Entretanto o androide escapou destruindo sua prisão e se
deslocando para a cidade aterrorizando seus habitantes com seu corpo em chamas e
capacidades de manipular fogo e voar. O outro personagem, Namor (The Sub-Mariner)
de Bill Everett (1917-1973) tratava-se de um ser híbrido, filho de um marinheiro
estadunidense e da princesa do reino submerso de Atlântida. Devido à incomum
condição de sua concepção, Namor tinha uma aparência física muito similar à dos
humanos, exceto pelo rosto alongado de testa larga, orelhas pontudas e sobrancelhas
angulosas e pelas pequenas asas em suas canelas. Possuía força e resistência sobrehumanas e as capacidades de voar e respirar tanto dentro como fora d’água. Ambos os
personagens não passaram por um evento fantástico que lhes concedeu virtudes
competitivas, as habilidades sobre-humanas que possuem eram originárias, e os eventos
fantásticos a que estavam associados eram as suas próprias concepções. Também
nenhum deles se tratava de um homem comum, na verdade são apresentados
inicialmente como o oposto da ideia de “homem elevado”, e sim se tratavam de
criaturas que nem chegavam a ser consideradas humanas. Tocha Humana era uma
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criatura artificial, um arremedo de homem, que, como a criatura de Frankenstein, era
visto como ameaça pela sociedade apenas por sua existência. A princípio, tratava-se de
uma figura que emitia chamas descontroladamente e acabava causando destruição e
pânico por onde passava, um monstro que era categorizado como tal menos devido a
uma conduta agressiva intencional, e mais pelo fato de sua própria constituição ser de
natureza caótica. Como uma criatura menos do que homem que causa destruição apenas
por sua presença poderia ser concebida como algo diferente de um monstro, uma besta
não humana que causa dano à civilização apenas por existir e se comportar segundo
seus instintos e tendências naturais? Entretanto, com o desenvolver de suas narrativas, a
criatura Tocha Humana passa a tentar ganhar a simpatia dos humanos que a rodeiam e,
para isso, tenta auxiliá-los quando são ameaçados por outros agentes do caos: os
criminosos. A partir do conflito entre Tocha Humana e os gangsters, fica destacado que
o primeiro é um agente causador de caos não por sua intenção, mas por uma condição
natural sobre qual não tem controle, enquanto os segundos naturalmente, como
membros de uma sociedade, teriam uma tendência à civilidade, mas escolherem se opor
a ela. E, conforme Tocha Humana por vontade própria assume para si uma areté
civilizatória que não lhe era intrínseca, vai aprendendo a controlar as chamas expelidas
pelo seu corpo até alcançar o domínio absoluto sobre elas. Tocha Humana opta por
assumir a areté heroica e, junto com ela, adquiria as virtudes heroicas vinculadas a tal
atitude. Em seu processo autocivilizatório, Tocha Humana assume o nome humano de
Jim Hammond e um emprego como oficial de polícia. Diante de um processo de
anábasis ocorrido ao longo de suas histórias, Carl Burgos transformou seu personagem
de monstro em um super-herói, um processo de redenção ainda não visto em uma
história em quadrinhos.
Namor também possuía um status incomum dentro do gênero. Em sua primeira
aparição, ataca o que pensava serem robôs invadindo os domínios submarinos de seu
povo. Entretanto descobre posteriormente que o que acreditou serem autômatos eram
mergulhadores humanos que acabara assassinando. A partir daí acaba declarando guerra
contra o “povo da superfície”, que o leva a um confronto contra as forças armadas e a
população estadunidense. A trama de Everett era bastante ousada para o período, pois
desenvolvia a narrativa pela óptica de Namor, que justificava seus atos contra os
humanos baseado em estar defendendo sua nação de invasões, opondo-se à prática
humana de depositar lixo no fundo do mar e que, como representante da Atlântida, uma
cultura superior e mais civilizada em todos os sentidos, sua guerra contra os humanos e
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a conquista destes eram tão válida e justa quanto as incursões de dominação promovidas
pelas nações ocidentais em relação às culturas “selvagens” da África, Ásia e outras
regiões da Terra. Nesse contexto, Namor pode ser interpretado de duas formas. Primeiro
como um super-herói civilizador de sua própria cultura que denuncia o estado de
selvageria da civilização humana ocidental. Segundo, como um super-herói capaz de se
destacar em batalha, mas não de se desvencilhar da prática de excessos. Namor, a partir
de um ato de erro, acaba provocando um phónos akoúsios — homicídios involuntários,
uma etapa presente nos mitos de vários dos heróis clássicos trágicos89 — que o coloca
em um estado de guerra com a sociedade dos homens da superfície. Entretanto Namor é
um personagem que tem entre seus atributos um comportamento arrogante e de
presunção de uma superioridade própria baseado em sua ascendência nobre e atlante
que lhe concederia tanto uma superioridade de caráter cultural, de origem aristocrática,
como física e biológica, baseada em questões raciais. Tal arrogância, uma característica
do personagem mantida até hoje, conduzia-o a fomentar o estado de tensão e
belicosidade entre ele e os humanos. Tais excessos intencionais, decorrentes de orgulho
e supervalorização de sua própria condição, que o impedem de admitir e se redimir de
um ato nocivo provocado por erro, e uma capacidade inacessível aos demais heróis do
período, a de praticar agressões contra a sociedade urbana ocidental em geral e não
apenas àqueles que quebraram o pacto social e tornaram-se agentes anticivilizadores,
colocam Namor em uma condição especial, um tanto mais selvagem que os demais
heróis, apesar de se proclamar membro de uma civilização superior. A única forma de
caracterizar Namor como um super-herói é reconhecendo-o como um herói em
constante estado de hýbris, ou seja, tomado pela prática descontrolada de excessos que
podem conduzir e atos injustos.
Talvez essa característica aristocrática de Namor tenha relação com a condição
do próprio Everett, que possuía entre seus ancestrais Edward Everett (1794-1865),
secretário de Estado e embaixador dos EUA, congressista, diretor de Harvard e
governador de Massachusetts, William Everett (1839-1910), filho de Edward e também
congressista, Richard Everett (1597-1682), desbravador pioneiro e fundador das cidades
de Springfield e Dedham em Massachusetts, e o próprio poeta William Blake (17571827)90, entre outros familiares destacáveis.
Assim, as histórias em quadrinhos publicadas pela Timely Comics que mais se
destacaram eram justamente as que apresentavam super-heróis que conseguiram
apresentar condições diferenciadas em relação à représentation collective predominante
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do super-herói. Mas o diferencial nas publicações da Timely atingiu seu auge em 1940,
quando Goodman passou a contratar uma equipe própria de artistas que incluía Jack
Kirby e tinha Joe Simon (1915-2011) como editor-chefe.91 Em Marvel Mystery Comics
#8, de junho de 1940, a Timely apresentou mais uma inovação. A partir de sua conduta
cada vez mais agressiva em relação à humanidade — que na prática se tratava dos EUA
— Namor inicia um ataque contra Nova York. Entretanto, como consequência de sua
assumida areté civilizatória, Tocha Humana aparece para defender a cidade e confrontar
Namor. A partir da Marvel Mystery Comics #8, os editores da Timely apresentam um
novo conceito: que seus diferentes protagonistas habitam um mesmo universo diegético,
sendo suas narrativas pequenos fragmentos de um mito maior e mais complexo que
alcança a todos os seus personagens. Nas edições seguintes, os confrontos de heroísmo
ambíguo entre Tocha Humana e Namor se repetiram e se intensificaram cada vez mais.

Carl BURGOS (1917/1920-1984)
Marvel Mystery Comics #8 [detalhe], junho de 1940
Timely Comics [Marvel Comics]
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Carl BURGOS (1917/1920-1984) e Bill EVERETT (1917-1973)
Marvel Mystery Comics #9 [detalhe], julho de 1940
Timely Comics [Marvel Comics]
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Diante da nova possibilidade de apresentar um universo narrativo compartilhado
por diferentes personagens, a All-American buscou providenciar meios para não ficar
atrás da Timely e, em All Star Comics #3, publicada no inverno de 1940-1941,
apresentou ao público a Sociedade da Justiça da América – SJA (Justice Society of
America – JSA). Tal história em quadrinhos, produzida por uma equipe de pelo menos
quatorze artistas, incluindo os de mais sucesso entre o grupo editorial de Donenfeld,
apresentava a reunião de uma associação formada pelos maiores super-heróis da
National Comics e All-American Publications. Flash, Lanterna Verde, Espectro, Gavião
Negro (Hawkman), Sr. Destino, Homem-Hora (Hour-Man), Sandman, Átomo (Atom) e
Johnny Trovoada (Johnny Thunder) se reúnem, e cada um dos heróis narra uma
aventura fantástica pela qual havia passado. A história em quadrinhos segue um modelo
de mise en abyme em que cada uma das histórias dentro da história principal é narrada
em primeira pessoa, prática incomum nas histórias em quadrinhos da Era de Ouro, e
contava com uma diferente equipe de roteiristas e ilustradores, reunindo na publicação
um mosaico de diferentes características pessoais de cada um dos artistas. Batman e
Superman são citados na história justificando suas ausências porque alguém deveria
manter a cidade segura enquanto a maioria dos super-heróis estava reunida fora de
serviço. Tornado Vermelho também faz uma participação cômica e é ridicularizada
pelos demais super-heróis. A partir de então, as reuniões da SJA passam a ser comuns
em uma estrutura de reunião de personagens para que compartilhassem suas aventuras,
ou nas quais os super-heróis se dividiam para, em atos narrativos separados, cada um
combater uma ameaça pontual e, em um ato final, reunirem-se para deter o responsável
por criar tais ameaças. Assim foi estabelecido que todas as publicações do grupo
editorial de Donenfeld narravam histórias ocorridas em um universo diegético
compartilhado, e que quaisquer dos seus personagens que possuíssem em seus atributos
as virtudes competitivas e a areté civilizatória poderia vir a participar de uma reunião da
SJA. Em dezembro de 1941 Donenfeld, para garantir sua hegemonia dentro do seu
grupo editorial quando Max Gaines ainda detinha parte do controle sobre a AllAmerican, lançou pela National Comics a publicação Leading Comics #1, em que
apresentava um grupo de super-heróis formado pela reunião de personagens sob
controle direto e exclusivo da National. Batizado como os Sete Soldados da Vitória
(Seven Soldier of Victory), tinha roteiros de Mort Weisinger (1915-1978) e desenhos de
Mort Meskin (1916-1995) e era formada por Arqueiro Verde, seu sidelick Ricardito
(Speedy), Vingador Escarlate, o Cavaleiro Andante (Shining Knight), Vigilante e a
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única dupla cujo herói principal era um garoto, enquanto seu sidekick era um adulto,
Sideral (Star-Spangled Kid) e Faixa (Stripesy). Em All Star Comics #11, de junho de
1942, a Mulher-Maravilha tornou-se integrante da SJA, mas como demonstração do
feminismo no mínimo possível de ser considerado incipiente que representava, o
certificado de membro júnior da SJA que os leitores poderiam solicitar à editora entre
1942 e 1944 identificava a super-heroína como a secretária do grupo.92
Houve mais algumas grandes editoras a publicar histórias em quadrinhos de
super-heróis durante a Era de Ouro. Entre elas, podemos destacar a Quality Comics,
fundada em 1937, que teve entre seus personagens notáveis o Homem-Borracha (Plastic
Man) de Jack Cole (1914-1958), com sua primeira aparição na Police Comics #1 de
agosto de 1941, e Tio Sam (Uncle Sam), criado por Will Eisner (1917-2005) para a
National Comics #1 de julho de 1940. Além do super-herói, o gênero de histórias em
quadrinhos tendo como protagonistas cavaleiros medievais também teve uma forte
presença nesse período em continuidade à tradição iniciado por Príncipe Valente.
Nesses casos, o super-herói era substituído por um cavaleiro que possuída os mesmos
atributos relacionados às Virtudes Competitivas, tendo um reino medieval idealizado —
geralmente vinculado de alguma forma ao mito do Rei Arthur — como referência para o
modelo de cultura a impor, e sendo os criminosos e tribos selvagens das selvas
substituídos por feiticeiros que se valiam de magia negra e tribos de guerreiros bárbaros
como modelo de vilões e agentes incivilizadores. O caso mais ousado parece ser o do
Cavaleiro Andante, criado por Creig Flessel (1912-2008) para a Adventure Comics #66,
de setembro de 1941, distribuída pela National. O protagonista das histórias era Sir
Justin, um cavaleiro a serviço do Rei Arthur que obteve uma cota de malha e armas
indestrutíveis e cujo cavalo recebera asas mágicas após resgatar Merlin, mas que ficou
em animação suspensa e acordou na década de 1940 onde passou a combater criminosos
sozinho ou junto dos Sete Soldados da Vitória.
O modelo de herói vindo das pulp fiction podia até passar por suas tribulações,
mas geralmente tinha uma origem ou ascendência elevada. Tarzan e Zorro eram de
origem nobre, O Sombra era um milionário, o Fantasma era descendente de uma longa
linhagem de heróis, Dick Tracy e a maioria dos investigadores do Hard-Boiled surgiam
já fortes e valentes. Entretanto, sem passar por uma anábasis grandiosa e fantástica, tais
personagens jamais puderam superar o status de herói e alcançar o de super-herói.
Mesmo os primeiros super-heróis ainda continham a característica da “origem elevada”.
Superman viera de um mundo superior à Terra em todos os sentidos, Vingador
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Escarlate e Batman pertenciam a famílias abastadas. Mas, a partir de 1940, os superheróis que surgiram em maioria se originavam de homens comuns com vidas medianas
nas quais não conseguiam se destacar, como no caso de Jay Garrick, ou até mesmo de
vidas abaixo do considerado razoável denunciando os efeitos ainda presentes da Grande
Depressão, como o menino morador de rua Billy Batson. Um homem comum capaz de
transcender e atingir um nível acima da média que lhe permite praticar grandes ações e
se torna um exemplo para a comunidade na qual reside. Tais características
contribuíram para ampliar a capacidade do leitor, um homem médio com uma vida
ordinária e anônima sem conseguir se destacar dentro de uma grande cidade, de se sentir
mais próximo de seu “herói de culto”, projetar-se sobre a figura do protagonista e passar
pelo processo catártico oferecido pela narrativa. Não foi à toa que a maioria dos novos
super-heróis de sucesso tinha como origem a condição de um homem comum. Também
ocorreram casos com o de Batman, que em abril de 1940, na Detective Comics #38,
diante de Dick Grayson, menino de uma família de trapezistas de circo que teve os pais
assassinados por um gangster, reconhece o garoto com em uma condição similar à sua e
o torna seu sidekick sob o codinome de Robin. Se era inimaginável para um menino de
dez anos leitor da Detective Comics projetar-se como Batman, de virtudes competitivas
que lhe concediam força, velocidade, vigor, resistência e intelecto absolutos além de
acesso a uma infinidade de recursos e equipamentos, um herói distante e inalcançável,
este menino leitor poderia se imaginar como Robin, um garoto como ele que, simpático
à areté civilizadora e à causa do herói, acompanha e auxilia o super-herói em sua
jornada e participa com ele de suas provações e sucessos. Com Robin, o menino leitor
pode tomar parte do efeito catártico da narrativa super-heroica e também se sentir
representado por ela. O mesmo pode valer para a identidade secreta de Superman, que
dentro do desenvolvimento narrativo, sendo um ser de superior condição, auto impõe-se
uma série de limitações e finge possuir uma série de vícios típicos do homem comum
para passar despercebido e poder conviver com os humanos em condição igualitária.
Mas tal segunda identidade tem ainda outra função. Conforme nos afirma Eco:
[…] Clark Kent personaliza, de modo bastante típico, o leitor médio
torturado por complexos e desprezado pelos seus semelhantes; através de
um óbvio processo de identificação, um accountant qualquer de uma cidade
norte-americana qualquer, nutre secretamente a esperança de que um dia,
das vestes da sua atual personalidade, possa florir um super-homem capaz
de resgatar anos de mediocridade.93
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Assim, uma das funções dos heróis, incluindo a dos heróis da História em
Quadrinhos, é a de servir como símbolo para aquele que segue seu culto, pratica seu rito
de invocação e revive seu mito, é permitir que este “seguidor” possa, através do herói,
compreender seu lugar no mundo e encontrar uma forma de se relacionar com a
sociedade ao seu redor. O super-herói na Era de Ouro era um símbolo que permitia aos
indivíduos do período compreender as forças de ordem e caos que agiam sobre sua
sociedade e as estruturas de relação entre seus integrantes estabelecidas a partir dela.
Trata-se o super-herói de um mediador entre essas forças de organização sociais
abstratas surgidas da modernidade e do crescimento urbano — que se tornavam cada
vez mais rápidas, intensas e assustadoras, ainda não completamente compreendidas e
organizadas — e o sujeito cuja mentalidade era ainda produto de um modelo pacato e
previsível de comunidade e que ainda não encontrara uma forma de ordenar e assimilar
a nova condição social. Como descreve Bauzá: “[…] no herói percebe-se sempre um
sentido de mediação entre o divino e o humano, entre a ordem e a desordem, entre o
civilizado e o selvagem”94 e “[…] em última instância, para o imaginário mítico dos
antigos a função dos heróis: ser mediador entre os seres humanos e as forças
superiores.”95. A essa afirmação podemos acrescentar ainda, levando em conta o
epigrama de Metropolis, que a função do super-herói é ser o “coração”.
A iconografia do herói da Era de Ouro também é um elemento importante na
construção da représentation collective. Os primeiros heróis, como continuidade da
pulp fiction, também se apropriavam das características descritas na literatura HardBoiled. O terno, o sobretudo e o chapéu fedora eram elementos distintivos de uma
personalidade combativa. Mas os criminosos também se vestiam de maneira similar, já
que tais itens eram cultuados pela moda masculina da década de 1930. Então havia
outros elementos que complementavam a iconografia heróica: a grande altura, ombros
largos e quadrados, queixo quadrado e rosto bem barbeado, cabelos curtos, mas não
tanto que não pudessem formar um topete ou pequenos cachos. Dick Tracy, Red Barry,
Pat Ryan e depois Terry, todos se valiam dessas características para serem identificados
como heróis. O uniforme de oficial militar dos EUA ou mesmo de algumas nações
ocidentais aliadas, como o Reino Unido, também era um distintivo de virtudes
competitivas. Já o uniforme de oficial da polícia indicava uma propensão à areté
civilizatória, mas mais inocente e ordenada, talvez civilizada demais para enfrentar a
desordem dos vilões. O policial uniformizado era gentil e confiável, seguidor das
normas, mas não tinha em si a parcela de selvageria necessária para combater os
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criminosos de igual para igual como possuíam o detetive, o militar e o explorador
aventureiro. Em um confronto com gangsters, o policial uniformizado daria seu melhor
para proteger a sociedade, mas acabaria morto ou capturado. Contra uma tribo
selvagem, um feiticeiro ou um monstro, o policial não teria a mínima chance. Já
Mandrake de Lee Falk e Phil Davis (1906-1964), além da roupa formal, possuía a
licença para portar alguns atributos diferenciados, a cartola, a capa e o bigode fino e
bem aparado, justificados por sua condição exótica de mágico. O Fantasma de Falk e
Ray Moore incorpora a máscara de Zorro e a tanga de Tarzan da pulp fiction ao colante
colorido dos musclemen.
Com o surgimento do super-herói, a iconografia de distinção deveria também
superar à do herói tradicional. Superman define como vestimenta do super-herói uma
continuidade àquela definida pelo Fantasma — o colante colorido, que pode ser
acompanhado da tanga ou do cinturão — somado à capa de Mandrake, que era
indicativa de um elemento sobre-humano no personagem. A máscara, outra herança do
Fantasma e, antes, do Zorro, também se tornou um dos itens da vestimenta do superherói. Além do uniforme de muscleman, uma iconografia de força, o super-herói podia
carregar consigo elementos iconográficos que o vinculava aos heróis e deuses clássicos,
como o elmo similar ao de Hermes usado por Flash e os elementos clássicos na
iconografia da ilha das amazonas de onde viera a Mulher-Maravilha, que denotavam sua
condição de indivíduos mais próximos dos deuses. O último elemento importante para a
iconografia super-heroica era a escolha de um símbolo, uma espécie de brasão ou
imagem totêmica que o super-herói pudesse, em seu ritual de vestir o uniforme,
incorporar e, apropriando-se dos atributos de seu totem protetor, superar a condição
humana. Flash trazia o elmo de Hermes já citado e o raio no peito representando sua
velocidade sobre-humana. Batman incorporava o morcego que lhe infundia sua
condição de agente que domou a escuridão e, a partir daí, tornou-se fomentador de
medo nos criminosos e, ao mesmo tempo, capaz de superar o próprio medo. Capitão
Marvel ostentava em seu peito o raio que, ao lhe atingir, concedia as virtudes dos seis
heróis e deuses clássicos. Tal iconografia, que combinava elementos dos heróis
clássicos, dos heróis das pulp fiction, dos musclemen e de seus respectivos totens,
tornou-se por si só um símbolo das Virtudes Competitivas Absolutas e da areté
civilizadora. Da mesma forma que a narrativa de fundação de cada um dos super-heróis
se iniciava com um texto que declarava como pressuposto incondicional a condição
super-heroica do protagonista, seu uniforme tinha função similar: de estabelecer e
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perpetrar um código que podia ser de imediato reconhecido e compreendido como
instituidor e consequência do status super-heroico de quem o ostentava.
Como afirma Eco: […] “só uma simbologia absolutamente convencional,
melosamente amplificante, pode levar imediatamente o leitor a ler, sem demora, a
personalidade em chave certa.”96 Nesse sentido, podemos entender as mudanças
iconográficas mais drásticas ocorridas no período, como no caso do Vingador Escarlate.
Na condição de segundo super-herói, surgido logo após o Superman, o Vingador
Escarlate ainda reunia elementos visuais do herói do Hard-Boiled: terno e chapéu
fedora, somados à capa e máscara que escondia seu rosto, além do tom vermelho que
predominava em seu uniforme e que lhe servia como um conceito de totem ainda não
completamente desenvolvido. Já em Leanding Comics #1, de dezembro de 1941, com a
formação dos Sete Soldados da Vitória, o personagem passaria a aparecer
conjuntamente em iguais condições aos demais super-heróis da equipe. Era necessário
que não fosse visto pelo leitor como um herói cujas virtudes competitivas estivessem
presentes, mas não fossem absolutas não lhe concedendo o status de super-herói, como
acontecia com Steve Trevor. Assim, o Vingador Escarlate ganhou um novo uniforme
composto de colante colorido, tanga e máscara. A cor vermelha predominava, mas
agora havia o brasão de um sol em seu peito. Wing, seu sidekick, passou a vestir um
uniforme similar, mas de predominância amarela. Outro personagem, Sandman, passou
por uma transformação parecida. Originalmente vestindo um terno riscado, chapéu
fedora, capa e uma máscara de gás, passou também a usar colante colorido durante o
período da Segunda Guerra Mundial. Dessa forma, era impossível ao leitor não
identificar imediatamente esses personagens como portadores do status super-heroico.
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Mort WEISINGER (1915-1978) [roteiro]; Mort MESKIN (1916-1995) [desenho]
Leading Comics #1 [detalhe], dezembro de 1941
National Comics [DC Comics]
(Da esquerda para a direita, atrás: Arqueiro Verde, Vingador Escarlate, Cavaleiro
Andante, Vigilante e Faixa. Na frente: Ricardito e Sideral.)
Também havia iconografias que identificavam os vilões: o terno e o chapéu
fedora em um homem baixo ou curvado, com corpo desproporcional, bigodes e barbas
exóticos ou de queixos, orelhas e narizes compridos e angulosos caracterizava um
gangster ou um indivíduo desonesto do ambiente urbano. Elementos tribais, uniformes
militares de nações não ocidentais ou vinculadas ao Eixo, indumentárias que fizessem
referência à magia ou feitiçaria negra, todas estas características eram sinais de
incivilidade e, por isso, de vilania. Esses elementos combinados a deformidades físicas,
que muitas vezes eram apresentadas como características raciais, poderiam ser
rapidamente identificados como inimigos da sociedade que deveriam ser combatidos.
Além da manifestação em grau mais elevado da condição selvagem: seres fantásticos
apresentando deformidades ou hibridismo, ou seja, monstros.
As três categorias de agentes do caos, ou vilões, durante a Era de Ouro eram o
gangster, o integrante de tribo selvagem e o monstro, mas, diante da expansão alemã, os
super-heróis precisaram reagir, e a figura do nazista passou a integrar o grupo de
inimigos dos ideias civilizatórios. Em março de 1941, na Captain America Comics #1
da Timely, Joe Simon e Jack Kirby apresentaram o personagem Steve Rogers, um frágil
e franzino rapaz possuidor da areté civilizatória, mas incapaz de agir por não possuir
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nenhuma das virtudes de combate. Após ser rejeitado pelas forças armadas, Rogers se
oferece para ser cobaia de um experimento que se valia do secreto Soro do SuperSoldado e do tratamento com Radiação Vita que lhe concede as virtudes competitivas
em escala máxima possível para um ser humano. A partir de então passa a usar um
uniforme com as cores da bandeira dos EUA e, sob o codinome de Capitão América
(Captain America), combater espiões nazistas infiltrados em território estadunidense e
soca o próprio Hitler na imagem alegórica da capa de sua primeira edição. Antes disso,
na Marvel Mystery Comics #4 de fevereiro de 1940, a policial Beatty Dean convence
Namor de que os nazistas são um inimigo em comum a todas as culturas civilizadas, e o
super-herói em hýbris ataca com fúria a marinha alemã. Na All-American, na estreia da
Mulher-Maravilha lhe é revelado que o oficial Steve Trevor chegou à ilha das amazonas
após um plano criminoso de espiões nazistas infiltrados nos EUA. Com a declaração de
guerra dos EUA contara Alemanha em dezembro de 1941, a Alemanha nazista tornouse inimiga oficial dos heróis das histórias em quadrinhos. Segundo a origem de Sideral e
Faixa, contada em Star Spangled Comics #1 de outubro de 1941, o garoto filho de um
milionário e seu sidekick adulto, um mecânico contratado pelo pai do garoto para ser
seu motorista particular, tornam-se super-heróis ao se depararem com espiões nazistas
infiltrados em um cinema. A capa de Superman #13 de dezembro-janeiro de 1941/1942
traz o protagonista protegendo náufragos da investida de uma embarcação de guerra
nazista. Várias das capas das publicações de National e All-American traziam
ilustrações com mensagens de apóio e incentivo às forças armadas estadunidenses ou
com conselhos para população civil de como contribuir com os esforços de guerra,
enquanto nas páginas internas seus heróis combatiam os espiões alemães infiltrados nos
EUA. O Tio Sam, da Quality Comics, criado por Will Eisner a partir da iconografia
definida por James Montgomery Flagg (1877-1960) durante a Primeira Guerra Mundial,
era a alma de um soldado morto na guerra de independência dos EUA ressuscitada ao
ter sua essência fundida com o “Espírito da Liberdade” para combater a ameaça à
Democracia personificada pelo Nazismo. Já os heróis da Timely não se limitaram a
combater os espiões infiltrados e foram para o front de guerra. Namor ganhou uma
publicação própria em que passou a combater diretamente os nazistas e, a partir da All
Winners Comics #1 do verão de 1941, tornou-se indubitavelmente um super-herói ao se
unir ao antigo oponente Tocha Humana, ao Capitão América e seu sidekick Bucky e a
outros para combater o exército alemão. Várias das ilustrações de capas da Timely desse
período mostravam seus super-heróis representados em grandes proporções, enquanto o
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cenário do combate ou as forças do Eixo apareciam como miniaturas sobre as quais
caminhavam por cima e detinham com poucos golpes simbolizando a superioridade
quase divina dos super-heróis ordenados batalhando com exércitos dispersos e
desorganizados liderados por comandantes de aparência distorcida aproximada da de
monstros. O maior inimigo do Capitão América e da aliança de super-heróis da Timely,
o All-Winner Squad — anos depois renomeado como Invasores (Invaders) — era o
Caveira Vermelha (Red Skull), um líder de campo nazista que vestia uma máscara em
forma de caveira e fora selecionado pelo próprio Hitler para comandar seus exércitos e
que personificava as “anti-virtudes” da selvageria e violência na mesma proporção que
os super-heróis representavam a ordem e a civilização organizada.
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Marvel Mistery Comics #16 [capa], fevereiro de 1941
Timely Comics [Marvel Comics]
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Joe SIMON (1915-2011) [roteiro]; Jack KIRBY (1917-1994) [ilustração]
Captain America Comics #1 [capa], março de 1941
Timely Comics [Marvel Comics]
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Al AVISON (1920-1984) [ilustração]
Captain America Comics #13 [capa], abril de 1942
Timely Comics [Marvel Comics]
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Al AVISON (1920-1984) [ilustração]
All Winners #4 [capa], primavera de 1942
Timely Comics [Marvel Comics]
Mas não foram apenas os super-heróis que tomaram parte dos esforços de
guerra, os heróis das publicações vinculadas aos jornais também se opuseram à ameaça

126
nazista. Timothy Tyler e Spud, os órfãos protagonistas de Tim Tyler’s Luck de Lyman
Young (1893-1984) que havia estreado em 1928 como uma história em quadrinhos
cômica e tornara-se uma narrativa de aventureiros exploradores na “África selvagem”,
também tomaram parte na guerra. O mesmo aconteceu com o protagonista de Milton
Caniff (1907-1988) de Terry and the Pirates. Terry havia surgido em 1934 como um
garoto aventureiro que acompanhava o amigo Pat, um típico herói Hard-Boiled, em
uma estética ainda próxima do abstracionismo icônico orgânico. Com o passar das
histórias, Terry foi tomando para si as características de herói ao confrontar vilões
selvagens nas regiões exóticas do Pacífico, enquanto a execução formal por Caniff
tornava-se cada vez mais baseada nos contrastes de luz e sombra e em formas duras de
um abstracionismo inorgânico. Com a já forte oposição entre Terry e seus aliados,
representando a cultura estadunidense, e os vilões asiáticos incultos tentando conquistar
o território chinês — chamados até então apenas de “invasores” — e propensos ao mal,
foi natural que após o ataque a Pearl Harbor, Terry se alistasse nas forças armadas
estadunidenses para combater os japoneses. Até mesmo a vilã femme fatale Dragon
Lady e seus piratas se tornaram membros da resistência chinesa e aliados de Terry
contra o inimigo comum. A história publicada em 17 de outubro de 1943, em que Terry
se torna um piloto de combate, foi incluída nos anais do congresso dos EUA — o
Congressional Record — no dia seguinte97, enquanto as forças armadas emitiram
oficialmente e enviaram a Caniff uma carteira com número de matrícula do personagem
como se de fato existisse e estivesse filiado às forças armadas98. Caniff continuou
produzindo as histórias em quadrinhos de Terry and the Pirates tendo as batalhas da
Segunda Guerra como tema e depois retomando as aventuras pelas regiões exóticas do
Pacífico até 29 de dezembro de 1946, quando deixou o título ao iniciar uma ação
judicial contra o Tribune News Syndicate.99
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Milton CANIFF (1907-1988)
Terry and the Pirates, 17 de outubro de 1943
Tribune News Syndicate100
O herói de Captain Easy de Roy Crane (1901-1977) foi mais um dos que
entraram nos combates contra o Eixo. Em 1 de novembro de 1943, estreou um novo
título de Crane distribuído pelo KFS chamado Buz Sawyer — que foi publicado no
Brasil como Jim Gordon — totalmente dedicado à temática da guerra. O protagonista,
John Singer Sawyer, era um piloto da Marinha que reunia os atributos heróicos da Era
de Ouro em histórias focadas na ação passadas retratando as batalhas no Pacífico.
Sawyer era mais um dos heróis dentro do estereótipo Hard-Boiled, mas a sua conduta
heroica não estava associada ao combate ao crime, mas em se opor aqueles que se
opunham aos ideais democráticos, que na obra eram confundidos com os objetivos das
forças armadas do EUA e do Estado em geral. Não havia dúvida de que o modelo de
sociedade representado e defendido pelos EUA era o único que manifestava ao máximo
o conceito de civilização justa e saudável. A insegurança e o medo da ameaça de um
inimigo interno que habitara o imaginário das histórias em quadrinhos e da cultura geral
entre a Grande Depressão e a Segunda Guerra parecia nunca ter existido.
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Com o avanço do Eixo e a simultânea recuperação da economia estadunidense,
ao longo da década de 1940 a représentation collective do gangster perdeu cada vez
mais força. Se eram a indústria e o poder financeiro frutos da grande metrópole e da
economia de mercado que estavam sendo responsáveis por dar condições aos Aliados de
retomar a vantagem durante a guerra, como este modelo de sociedade poderia continuar
sendo visto como algo corrompido e deturpado? O mal e o caos não eram mais
decorrência de um vício interno da sociedade ocidental estadunidense, e sim uma força
externa, bárbara e fruto da selvageria, não mais surgida da selva, mas das cidades
distantes habitadas por indivíduos que não seguiam a areté civilizadora, justa e
democrática. Os selvagens vinham de Berlim e Tóquio, e suas características
incivilizadas podiam ser denotadas em suas aparências físicas de traços bestiais que
sugeriam uma involução inclusive biológica. O personagem de origem asiática não era
mais representado segundo um estereótipo caricaturado de um exótico tolo e submisso
devido ao seu desconhecimento inocente da cultura, mas a partir de então como um ser
ainda desprovido de intelecto, entretanto graças a uma má índole destrutiva que também
lhe concedia feições monstruosas. Assim os totalitarismos assumiram definitivamente o
papel de mal a ser combatido pelos heróis da Era de Ouro em um mundo onde a ameaça
à sociedade não era mais o crime, a violência ou qualquer fator decorrente da
desigualdade social, e sim os agentes que ameaçavam o modelo de organização formal
da Democracia.
Não apenas as criaturas foram afetadas pela Segunda Guerra Mundial, mas
também seus criadores. O grupo da National Comics e da All-American Publications
teve de diminuir a quantidade de páginas e aumentar o intervalo na periodicidade de
seus comic books devido ao racionamento de papel101, enquanto Alex Raymond, Jerry
Siegel, Jack Kirby, Will Eisner e outros quadrinhistas tiveram de interromper suas
produções artísticas para prestar serviço militar durante a guerra102. Phil Davis passou a
fazer desenhos de manuais técnicos para aeronaves103, Eisner executou histórias em
quadrinhos pedagógicas de treinamento nas mais diversas funções para as forças
armadas104. Caniff ainda criou o título Male Call para ser distribuído aos soldados no
front.105 Era protagonizado pela femme fatele Miss Lace, que logo se tornou uma pin-up
representada e ostentada pelos soldados.

2.3 Espaço Diegético e Espaço Topológico
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Em 1936, Will Eisner iniciara sua carreia nos Quadrinhos com Harry Karry e
The Flame para a revista de Jerry Iger, WOW! What A Magazine, e depois a história de
piratas Hawks of the Sea sob o pseudônimo de Willis Rensie. Após o fim da revista,
fundou junto com Iger o S.M. Iger Studios, mais conhecido como Eisner-Iger Studios,
que serviu de laboratório para Bob Kane, Jack Kirby e outros artistas em início de
carreira. Durante a segunda metade da década de 1930 produziu várias HQs pelo S. M.
Iger Studios até deixá-lo em 1939, que passou a se chamar Iger Shop. Eisner, no início
de sua carreira, usou ainda vários outros pseudônimos, como Erwin Willis B. Rensie,
Willis Nerr e Will Erwin. Depois desse período trabalhou para diferentes grandes
editoras como a Quality e a EC, mas foi em 1940 que criou seu trabalho mais
importante: The Spirit.106
The Spirit foi uma série de histórias em quadrinhos com em torno de sete
páginas, cada, para serem publicadas em suplementos nos jornais da época e
distribuídas através do Register and Tribune Syndicate, que contratou Eisner, fazendo-o
abandonar o S. M. Iger Studios, especialmente para a tarefa de criar uma obra que
pudesse competir com as novas revistas dedicadas exclusivamente a histórias em
quadrinhos. A trama de fundo para The Spirit era a premissa de seu protagonista,
Denny Colt, como um detetive da polícia que fora dado como legalmente morto, mas
sobreviveu e passou a atuar fora do sistema como um combatente do crime mascarado.
Como na tradição do período, tratava-se de um herói típico do Hard-Boiled agindo sob
um disfarce para preservar sua identidade secreta enquanto ajudava o comissário de
polícia Dollan a solucionar crimes e resgatava a filha do comissário, típica donzela em
perigo, Ellen. A HQ seguia uma premissa tradicional que combinava elementos de Dick
Tracy e O Fantasma contra o crime organizado gerado pela decadência da sociedade
urbana e outros clichês da tradição da Era de Ouro. Mas, apesar da aparência de seguir
uma fórmula repetitiva, destacou-se pela qualidade e detalhamento de sua execução.
Os temas das histórias de The Spirit orbitavam em torno das questões dos vícios
da sociedade urbana, mas conseguiam se aproximar muito mais do leitor do que a
maioria das produções do período. Comumente as aventuras propriamente de Spirit
eram apenas uma trama de fundo em que um personagem central da narrativa, um
comum cidadão da vez, acabava inadvertidamente se envolvendo, muitas vezes sem
nem perceber. A invisibilidade social era um ponto corriqueiro nas tramas de Eisner,
apresentava pessoas comuns que viviam seu dia a dia tentando sobreviver sem serem
notadas, e talvez isto contribuísse para um efeito de emoção literária que o deixava mais
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íntimo do leitor. A luta do homem contra o sistema — que ocupava o lugar que em
narrativas tradicionais pertenceria ao destino, à natureza ou aos deuses — era outro dos
prontos recorrentes. O resultado dessa combinação ia além de Spirit ser um herói
legalmente morto fora dos registros podendo agir livremente em situações que a polícia
não poderia. Temos histórias em quadrinhos como Gerhard Shnobble, sobre um homem
que descobriu na infância que podia voar, mas nunca mais o fez por ter sido censurado
por seus pais, e desfrutou de uma existência insignificante e medíocre até ser despedido
de seu péssimo emprego e finalmente decidir voltar a voar. Quando sobe no alto de um
arranha-céu, símbolo do progresso insensível da urbanidade, para ter seu grande
momento diante do público, que se acumula na rua observando o alto do edifício, e salta
para seu grande momento, o leitor descobre que a aglomeração olhava um confronto de
Spirit com criminosos no topo do mesmo edifício, e uma bala perdida acerta Shnobble,
que cai para a morte sem nunca ter podido voar ou ter sido notado pela sociedade. Ou
ainda a história A Mosca de 10 de março de 1946, em que um entregador cuja única
finalidade da vida é o trabalho tenta insistentemente entregar um pacote que, sem que
ele saiba, contém joias roubadas extremamente valiosas sem conseguir que os outros
personagens da trama — gansgters, políticos, policiais e Spirit — deem-lhe atenção,
pois estão concentrados demais em encontrar as joias. Então o entregador é morto
acidentalmente em um tiroteio, e a trama se encerra sem que nenhum dos personagens
perceba sua participação nela. Na obra de Eisner temos inúmeros protagonistas que são
pessoas com vidas despercebidas que roubam a cena de Spirit, mas que acabam tendo
fins tristes e invisíveis aos astros do título. O universo de Eisner é repleto de
trabalhadores que são legalmente declarados mortos e não conseguem provar que são
quem alegam ser diante da burocracia do Estado, assassinos que dedicam uma vida a
tentar matar uma pessoa, mas acabam morrendo no lugar da vítima que, sem perceber as
agressões, passou a considerá-lo um amigo, releituras de O Processo de Franz Kafka
(1883-1924) e todo o tipo de indigentes sociais que são derrotados pelo aparato
burocrático do sistema organizacional das grandes cidades. A invisibilidade social e
transformação do indivíduo em uma engrenagem substituível dentro do grande
mecanismo da cidade são seus principais assuntos.
The Spirit segue com a crítica à sociedade urbana típica da tradição da Era de
Ouro, mas com histórias curtas e bem amarradas que introduzem o personagem
invisível do dia induzindo o leitor a ter simpatia por ele, para depois jogá-lo nos
bastidores de uma grande aventura de Spirit, que nem é tão relevante, e na sequência
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encerra com um triste desfecho para este personagem retomando a introdução e
lembrando que, mesmo que o herói vença, a lei seja cumprida e o criminoso vá para trás
das grades, a vida das pessoas comuns continua sendo injusta. As tramas de Eisner
levam em conta a teoria do conto de Poe, e têm inspiração ainda em outros escritores de
contos, como Honoré de Balzac (1799-1850) e Anton Tchecov (1860-1904).
Eisner também é autor de alguns trabalhos de teoria sobre histórias em
quadrinhos, nos quais deixa bem claro seu compromisso em desenvolver histórias em
quadrinhos cuja forma funciona em função da narrativa e se posicionando de acordo
com a Corrente Subjetivista. Em seu livro Narrativas Gráficas, publicado originalmente
em 1996, compreende e estrutura as histórias em quadrinhos a partir de premissas e
objetivos a se alcançar com a história e, a partir daí, definir a estrutura formal dela.
Afirma:
Cedo ou tarde, o assunto (ou a questão) do estilo da arte vem à tona para o
processo da narrativa gráfica. A proporção de sua importância com relação a
outros elementos é discutível, mas trata-se de um ingrediente inescapável. A
realidade é que o estilo de arte conta uma história. Lembre-se de que este é
um meio gráfico e o leitor absorve o tom e outras abstrações através da arte.
O estilo de arte não só conecta o leitor com o artista, mas também prepara a
ambientação e tem valor de linguagem. […] Estilo, como nós o definimos
aqui, é o “visual” e a “sensação” da arte a serviço da mensagem.107

A produção teórica de Eisner não é definitiva em relação à produção de História
em Quadrinhos em geral, mas é um importante trabalho para compreender
principalmente a produção da Era de Ouro, pois apresenta os pontos determinantes na
criação das obras para um dos mais influentes artistas do período. O método de Eisner
parte do princípio que a finalidade de uma história em quadrinhos se estabelece na
narrativa a ser tratada e o efeito literário a ser atingido, e que sua forma deve ser
organizada da melhor maneira a atingir tal finalidade. Como em um conto de Poe, a
emoção literária é o eixo determinante da obra. Nesse sentido ainda escreveu: “Numa
boa narrativa gráfica sempre existe uma espécie de transmissão psíquica. Ela é gerada
pelo sentimento do narrador e transmite a carga emocional da história para o leitor.”108
O que reforça ainda a postura artística subjetivista de Eisner se dá em suas escolhas: as
obras usadas como exemplos em Narrativas Gráficas tratam-se de trabalhos próprios,
de outros artistas de Era de Ouro, como Caniff e Al Capp (1909-1979), ou de artistas
que realizaram experimentos formais em seus trabalhos, como George Herriman, Robert
Crumb (1943-) e Art Spiegelman (1948-). Nenhum artista com uma produção que possa
ser enquadrada como objetivista é citado. Em um único ponto em que aborda questões
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que podem ser relacionadas mais diretamente à produção da Corrente Objetivista, ele
destoa do tom geral do livro e dá o subtítulo de “Contando uma história sem trama”.
Posiciona-se de maneira educada, mas crítica, que parece até mesmo subestimar essa
produção que dá muita ênfase para as questões visuais de uma história em quadrinhos e
não usa a emoção literária como condutor principal para estruturar a obra:
Quando o layout high-tech e a pirotecnia visual dominam uma história em
quadrinhos, o resultado é quase sempre um enredo muito simples.
Para o leitor interessado no arrebatamento dos efeitos gráficos ou da arte
heroica, isso é o bastante. Na verdade, uma trama densa demais pode ser até
um obstáculo. Para conseguir um resultado satisfatório, o artista pede ao
escritor pouco mais do que uma trama que enfoca um único problema, como
acontece com as histórias cujo foco são as perseguições ou atos de vingança.
Na maioria das vezes, a solução é tão simplista, que a ação cheia de
violência e os efeitos especiais bastam para manter o interesse. A arte tornase a história, como numa tapeçaria.109

A combinação do rigor técnico de Eisner, formado na New York Art Students
League110, com a vontade da arte subjetivista que seguia e sob influência dos cenários
naturalistas e detalhados de Caniff, que ele próprio exalta em Narrativas Gráficas,
resultou em uma maneira própria e desenvolvida de pensar o espaço na História em
Quadrinhos.
Apesar de ter iniciado Terry and the Pirates usando representações segundo
propostas de abstração icônica, Caniff tornou-se cada vez mais rigoroso quanto à
naturalização de seus personagens e cenários. Os fundos que davam profundidade às
cenas de Terry and the Pirates viriam a ser executados com inúmeros detalhes que
caracterizavam os ambientes pelos quais passavam os personagens, fossem uma rica
mansão, um hospital ou uma cidade exótica idealizada. A partir dessas composições,
Eisner também tratou de criar seus cenários detalhados de elementos naturalistas, mas
eles ocorriam, como quase tudo em sua obra, em função da narrativa. Comumente uma
história de The Spirit se iniciava com uma grande e minuciosa paisagem que
apresentava ao leitor elementos importantes para compreender a narrativa. Em um
projeto em que compreendia o ser humano como consequência da organização social
urbana, conhecer o cenário em que vivia o personagem era essencial para conhecê-lo ou
preparar um efeito de emoção literária projetado para a obra. Com seus cenários, Eisner
não raramente dava conta de transmitir uma parcela do conteúdo da narrativa que
necessitaria de muito mais espaço físico do suporte e volume de textos caso tivesse
tentado representar através de somente palavras. Mas, conforme o local já tivesse sido
apresentado e a ação dos personagens se desenvolvia, esses elementos detalhados do
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espaço iam desaparecendo nos quadros seguintes quando já haviam cumprido sua
função na narrativa. Quando a história levava os personagens para um diferente local de
ação, voltava-se a representar o cenário de maneira detalhada e naturalista e,
novamente, aos poucos tais detalhes cenográficos iam diminuindo conforme o foco
passava para a ação dos personagens. Na análise que faz de sua história em quadrinhos
Hoagy, o Iogue, parte 2 (Hoagy the Yogi, Part 2), Eisner comenta os cenários
detalhados que apresenta no começo de cada mudança de cena justificando o
desaparecimento da representação de detalhes cenográficos nos quadros seguintes: “As
mudanças de cenário servem para mostrar a locação”111. Apesar de haver uma
representação de elementos naturalistas na representação do espaço, mas nem tanto na
representação visual dos personagens, este naturalismo ocorria sempre em função de um
preceito subjetivista que o colocava como instrumento da história a ser contada e dos
efeitos de emoção literária que deveria provocar.
Caniff também já havia superado o enquadramento em plano tableau, que fora
quebrado antes dele por Roy Crane em Washington Tubbs II/Captain Easy, mas, apesar
de alternar entre enquadramentos de plano e contraplano que chegavam inclusive a
forçar o artista e desenhar o cenário de fundo e todos os seus detalhes por uma
perspectiva inversa, a ação no espaço diegético se constituía em plano tableau. Havia
um personagem e um objeto, ou dois ou mais personagens, interagindo uns com os
outros a partir de um espaço plano que poderia ser representado por uma linha
imaginária. Os elementos de ação dramática poderiam estar enquadrados de fato em
plano tableau, em uma relação de plano frontal mais próximo da janela — no sentido
tratado por Alberti112 — do quadro em oposição a um plano localizado ao fundo do
enquadramento ou em outro enquadramento qualquer já influenciado pela edição
cinematográfica, mas a ação não tinha profundidade. Ela não se desenvolvia em um
espaço pensado como tridimensional. Os personagens ainda estavam presos à
bidimensionalidade do papel que lhes servia de suporte, e havia apenas um eixo no qual
os elementos da narrativa podiam se deslocar para interagir entre si, sendo todo o
cenário, mesmo o detalhado e repleto de elementos de Caniff, tendo um efeito análogo
ao de uma cortina pintada disposta atrás de um palco de teatro.
Eisner vai além da ruptura com a planaridade do enquadramento. Ele quebra a
vara rígida que obrigava os dois personagens a ficarem presos às suas extremidades e
andarem apenas alinhados a ela como se em uma luta esportiva de esgrimas. A
tridimensionalidade do espaço diegético é essencial para a compreensão e o
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desenvolvimento da narrativa de Eisner. Os personagens de Eisner se moviam não
apenas em função de um único eixo, mas o desenvolver da narrativa se dava em uma
lógica de um plano cartesiano que não coincide necessariamente com o da superfície do
suporte, mas com o de dois eixos perpendiculares que existiam apenas no interior do
espaço diegético, e a narrativa levava em conta este posicionamento diegético
tridimensional. Há vários exemplos na obra de Eisner de alternância de enquadramentos
de uma mesma cena em quadros imediatamente sequenciais que levam em conta a
posição dos elementos participantes da narrativa em função de coordenadas de dois
eixos, mas existem casos em que esta organização diegética tridimensional é essencial
para a compreensão e funcionamento da narrativa. Em A Mosca, de 1946, a cena final
da troca de tiros entre os gangsters que leva à morte do entregador e o resgate e descarte
da joia, que tem a função de MacGuffin — o objeto de extrema importância buscado
pelos protagonistas, mas que de fato não tem importância funcional na narrativa além de
ser a motivação para os personagens — na história em quadrinhos, promovido pelo
assistente de Spirit, Gordura, enquanto Spirit e Dollan concentram sua atenção em outra
coordenada no plano cartesiano da cena só funciona porque tal cena foi elaborada em
função de um espaço tridimensional, e não na disposição em função de um único eixo.
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Will EISNER (1917-2005)
A Mosca (The Fly) [detalhe]
The Spirit, 10 de março de 1946
Register and Tribune Syndicate113
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Will EISNER (1917-2005)
A Mosca (The Fly) [detalhe]
The Spirit, 10 de março de 1946
Register and Tribune Syndicate114
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Outro exemplo dessa importância da tridimensionalidade diegética se dá em
Nylon Rose, também de 1946. Nessa história em quadrinhos Eisner, em menos de três
páginas, narra duas cenas simultâneas se alternando entre elas. Na primeira, Spirit,
Dollan e o burocrata do governo francês Lemain têm uma conversa na sala no térreo da
casa de Dollan. Enquanto isso, Ellen e Nylon Rose tem uma conversa paralela no quarto
no andar superior da mesma casa. Após Lemain deixar a casa, Spirit e Dollan ouvem
dois disparos de arma de fogo e encontram Lemain morto em um terceiro espaço: a rua
em frente à porta da casa. No quadro seguinte a cena enquadra Rose no quarto no andar
superior com uma pistola, enquanto pela janela do quarto, o leitor pode enxergar o pátio
na frente da casa e Spirit falando que encontrou apenas um ferimento na vítima, apesar
de ter ouvido dois disparos. A história em quadrinhos continua, e um dos pontos de
desenvolvimento da narrativa é a tentativa, por parte de Spirit e da polícia, de
determinar os fatos ocorridos na cena de assassinato, mas a compreensão na cena
narrada como um espaço tridimensional é essencial para o desenvolvimento e
compreensão da narrativa. A cena é um exemplo de técnica narrativa elaborada e
complexa, principalmente se comparada com outras histórias em quadrinhos do período.
Ela não só depende de uma concepção tridimensional do espaço narrativo, como conduz
duas cenas temporalmente simultâneas, mas espacialmente paralelas, ao mesmo tempo,
alternando o enquadramento de uma para a outra para, mais adiante, fundir as duas
cenas em uma única resultante dos dois desenvolvimentos e colocando a primeira dentro
da segunda através de uma janela que serve de moldura para o quadro dentro do quadro.
Voltando à análise de Hoagy, o Iogue, parte 2: “O cenário é mais do que uma simples
decoração; ele faz parte da narração.”115

138

Will EISNER (1917-2005)
Nylon Rose [detalhe]
The Spirit, 17 de março de 1946
Register and Tribune Syndicate116
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Will EISNER (1917-2005)
Nylon Rose [detalhe]
The Spirit, 17 de março de 1946
Register and Tribune Syndicate117
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Para dirimir qualquer dúvida que ainda possa ter restado sobre a existência de
um pensamento tridimensional do espaço na obra de Eisner, vale destacar um trecho de
seu livro Quadrinhos e Arte Sequencial, de 1985, em que demonstra não só seu
pensamento sobre a composição do espaço diegético como o da emoção literária como
um dos objetivos a ser buscado em sua obra:
Funcionando como um palco, o quadrinho controla o ponto de vista do
leitor; o contorno do quadrinho torna-se o campo de visão do leitor e
estabelece a perspectiva a partir da qual o local da ação é visto. Essa
manipulação permite ao artista esclarecer a atividade, orientar o leitor e
estimular a emoção.
A “posição” do leitor é pressuposta ou predeterminada pela artista. Em cada
caso o resultado é a visão que o leitor verá.118

Tal trecho é ainda acompanhado de dois esquemas gráficos que o
complementam:

Will EISNER (1917-2005)
esquema gráfico sobre a composição do espaço diegético de Quadrinhos e Arte
Sequencial, 1985119

141

Will EISNER (1917-2005)
esquema gráfico sobre a composição do espaço diegético de Quadrinhos e Arte
Sequencial, 1985120
Outra característica importante na obra de Eisner é como ele organizava o
espaço da superfície do suporte físico de suas histórias em quadrinhos, mas, para
entendermos sua técnica de diagramação, precisamos levar em conta ao menos quatro
precedentes. Dois deles vêm da Era de Platina. O primeiro é o surgimento das
onomatopéias e linhas de movimento nas histórias em quadrinhos ocorridos no final do
século XIX e início do XX nas produções de R. F. Outcault e Rudolph Dirks que
tornaram possível representar nas histórias em quadrinhos as características não visuais,
no caso o som e o movimento, através de uma técnica puramente gráfica. Em segundo,
nos trabalhos de Winsor McCay, como Dream of the Rarebit Fiend e Little Sammy
Sneeze, o surgimento da quebra formal da quarta parede, ou seja, a possibilidade do
rompimento do requadro — a moldura do quadro que delimita a extensão do espaço
diegético dentro do espaço físico real do suporte — permitindo que elementos de um
destes espaços diegéticos escapassem e interagissem com elementos de outra
representação de espaço ressaltando a natureza da diegese como uma simples
representação plana e não necessariamente sujeita às regras da representação naturalista
ou de verossimilhança. Já, na Era de Ouro, o primeiro precedente relevante é os quadros
inicias de cada uma das histórias de Buck Rogers, nos quais eram apresentadas não
apenas o nome do título e do capítulo em questão, como uma ilustração que estava
relacionada à narrativa do capítulo, mas não pertencia a continuidade lógica diegética
formada pela leitura em sequência dos demais quadros da história em quadrinhos. Tal
ilustração estava fora do espaço e tempo diegético da história, pois possuía uma função
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de se constituir como um resumo da história da qual fazia parte não devendo ser
interpretada literalmente, mas como uma espécie de alegoria para a narrativa que estava
por vir — tal construção visual ocorrida em Buck Rogers também é o precedente para as
ilustrações de capa dos posteriores comic books. A segunda ocorrência relevante na Era
de Ouro ocorreu em Dick Tracy, no qual Chester Gould considerava a superfície do
suporte como um espaço intermediário entre o diegético e o real, como se houvesse um
vidro emoldurado nas bordas do requadro que funcionava como janela entre o mundo
ficcional representado e o mundo real do leitor. “Sobre” esse “vidro” da janela
albertiana, Chester Gould acrescentava informações, esquemas, setas sinalizadoras, que
deveriam ser levadas em conta pelo sujeito a se relacionar com a obra ao fazer sua
leitura, mas que não deveriam ser interpretados como presentes no mundo dos
personagens e possíveis de se relacionarem como eles. Eram elementos gráficos que
estavam presentes como uma confidência entre o autor/narrador e o leitor, mas aquém
dos personagens.
Essas quatro ocorrências na produção de histórias em quadrinhos, diante de um
quadrinhista de tendência subjetivista, permitiram a Eisner a possibilidade de
compreender e organizar uma história em quadrinhos em que poderia combinar
elementos gráficos verossímeis que compunham a narrativa pertencendo ao espaço e
tempo diegético com elementos gráficos puramente funcionais ou estéticos que não
pertenciam diretamente ao espaço e tempo do mundo ficcional e aos elementos
representados como inseridos neles. Esses elementos estranhos à diegese estavam em
um nível de representação intermediário, em uma subdiegese, empregado em função da
compreensão da narrativa ou de um efeito estético, formal ou de emoção literária, que
era compartilhado apenas entre o autor e o agente observador, e não pelos personagens.
Dessa forma, havia duas organizações espaciais a serem levadas em conta na
obra

de

Eisner.

A

primeira

era

a

construção

de

um

espaço

diegético

tridimensionalmente verossímil, e a segunda era a organização da diagramação, do
espaço do suporte, ou seja, na organização dos conjuntos de quadros ao longo da
página, uma vez que a reprodução de quadros de dimensões e posições fixas e
repetitivas em todas as páginas da obra não daria conta do projeto artístico de Eisner,
que considerava que todas as características estéticas deveriam se apresentar em função
da narrativa e da emoção literária. Essa segunda organização espacial pode ser
considerada de natureza espaçotópica, conforme definiu Thierry Groensteen121, por
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tratar da organização e vinculação dos quadros em relação aos espaços da superfície do
suporte, a página, e suas dimensões físicas reais.
Groensteen ainda define a importância da diagramação — que em seu texto é
chamado de mise en page ou, na tradução, layout:
Entre as diversas operações que certificam a integração das partes
componentes de uma história em quadrinhos, aquela que tem com maior
particularidade a função de reger os parâmetros espaçotópicos é comumente
designada pelo termo “layout”. […] Vimos que não se trata apenas de
estabelecer relações proporcionais e posicionais entre quadros, mas também
de designar ao espaço da tira, seu grau de autonomia perceptiva e de
pertinência, assim como de ajustar a rede composta por balões “sobre” ou
“dentro” do que desenham os requadros. O layout também resolve o
fechamento do hiper-requadro (sendo que os contornos podem ser regulares
ou quebrados, e também podem cruzar por quadros propositadamente à
deriva), assim como a consistência de seu espaço interno (dependendo se os
requadros distribuem-se entre si na sua totalidade, como é comum na BD
franco-belga, ou, como se observa em diversos comic books modernos e
mangás, quando se distribuem espaços vazios, zonas deixadas de reserva – o
“fundo” que se enreda mais diretamente com as imagens). Por fim, o layout
pode exercer-se de maneira autônoma em cada prancha, ou, levar em conta o
díptico natural que constitui as pranchas destinadas à impressão lado a
lado.122

Eisner parece ser o primeiro artista da Era de Ouro, depois do condicionamento
das histórias em quadrinhos ao formato de tiras por Bud Fisher, a voltar a pensar mais
elaboradamente a diagramação indo além da simples decisão sobre o posicionamento
dos requadros. Por requadro, a partir do desenvolvido por Groensteen, tratamos do
conjunto de margens expressas ou subentendidas que contém e delimitam o quadro, que
por sua vez é a representação diegética de uma cena com seus elementos de imagem e
texto que constituem a unidade narrativa mínima de uma história em quadrinhos.123
Aplicando o termo ao conceito de janela de Alberti, o requadro seria o contorno que
delimita o fim do “vidro” e determina o recorte das margens da imagem. O requadro é
parte do quadro, mas não é espaço diegético, pois é o determinante da fronteira entre
diegese e a superfície do suporte que traz outro ou nenhum quadro.
Esse pensamento elaborado de Eisner sobre a diagramação se dá no sentido que
Groensteen apresenta:
o layout não opera sobre requadros vazio, mas sim deve levar em conta seus
conteúdos. Ele é um instrumento a serviço de um projeto artístico global,
frequentemente subordinado a um plano narrativo, ou, no mínimo,
discursivo; embora possa acontecer de ele seguir a priori tal regra formal
que restringirá o conteúdo e que em certa medida o suscitará, o layout
geralmente é elaborado a partir de um conteúdo determinado
semanticamente […]124

144
É comum na obra artística e teórica de Eisner a manipulação dos tamanhos e
formatos dos quadros com finalidade de criar efeitos narrativos e estéticos específicos,
como acelerar ou retardar a velocidade de leitura do observador condicionando o ritmo
da narrativa conforme seus eventos se desenrolam diante do leitor.125 Mas há ainda uma
manipulação combinada dos dois tipos de espaço a serviço do artista.
O principal exemplo do efeito impactante que essa manipulação entrelaçada do
espaço diegético e do espaço topológico pode alcançar na obra de Eisner, e
provavelmente de toda a Era de Ouro, está nas suas chamadas “páginas de
apresentação”, as primeiras páginas usadas para abrir a maioria de suas histórias em
quadrinhos. Sobre elas escreveu:
A primeira página de uma história funciona como uma introdução. […] Ela
é um trampolim para a narrativa, e, para a maior parte das histórias,
estabelece um quadro de referência. Se bem utilizada, prende a atenção do
leitor e prepara a sua atitude para com os eventos que se seguem. Ela
estabelece um “clima”. Ela se torna uma página de apresentação, mais do
que uma simples primeira página, quando o artista a planeja como uma
unidade decorativa.126

Eisner criava páginas iniciais para suas histórias em quadrinhos que
primeiramente poderiam estabelecer o cenário detalhado em que a narrativa se
desenvolveria, definindo o espaço diegético, e permitindo que não mais necessitasse
descrever, textual e visualmente, seus pormenores em seus quadros seguintes, que
seriam dedicados aos personagens e à narração. Mas também essas páginas tinham a
função de dar os primeiros indícios e estabelecer o efeito de emoção literária definido
para a narrativa e apresentar ao leitor a legenda técnica da história em quadrinhos em
questão, que trazia o título da série, o título da história e sua autoria. Para alcançar tais
efeitos, Eisner incrustava na diegese essas informações técnicas que deveriam estar em
um nível acima dela, entre a diegese e o leitor, e as transformava em elementos visuais
que deixam de ser apenas ícones não-pictóricos de significados absolutos e fixos para
assumirem uma função estética decorativa. Tal processo se dá através da manipulação
entrelaçada das características espaçotópicas e do espaço diegético.
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Will EISNER (1917-2005)
Foul Play [detalhe]
The Spirit, 27 de março de 1949
Register and Tribune Syndicate127
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Will EISNER (1917-2005)
O Último Bonde [detalhe]
The Spirit, 24 de março de 1946
Register and Tribune Syndicate128
A diagramação de Eisner vai ainda além. Muitas vezes Eisner selecionava
elementos da narrativa pertencentes ao espaço diegético e os utilizava como eixo
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estruturador ao redor do qual os demais quadros da página eram posicionados para
atingir um efeito estético específico. Criava-se assim uma confusão entre o diegético e
espaçotópico. As paredes e teto de uma caverna ou túnel, o contorno de uma porta ou a
vegetação de uma floresta poderiam se tornar o requadro, sendo parte do universo
ficcional dentro da simulação de tridimensionalidade da narrativa e, ao mesmo tempo, a
margem que alerta sobre a bidimensionalidade da obra e sobre suas limitações dentro do
suporte. Um mesmo ícone visual, agindo como objeto narrativo e como requadro,
tornava-se assim simultaneamente o que contém e o seu próprio conteúdo. Nas mãos de
Eisner, o que era convencionalmente informativo tornava-se decorativo, e o que era
narrativo virava estruturante. Em algumas obras, como Duas Vidas de 1948 em que
Eisner divide a página construindo páginas diegéticas menores dentro da página física
em um mise en abyme para narrar duas histórias paralelas que se confundem em alguns
pontos, a própria estrutura é sua diegese. Tal concepção espacial narrativa que ao
mesmo tempo é diegética e estruturante chamaremos aqui de “espaço narrativo misto”.
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Will EISNER (1917-2005)
The Tunnel [detalhe]
The Spirit, 21 de março de 1948
Register and Tribune Syndicate129
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Will EISNER (1917-2005)
The Visitor [detalhe]
The Spirit, 13 de fevereiro de 1949
Register and Tribune Syndicate130
O próprio Groensteen comenta sobre Eisner:
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Nas obras recentes de Will Eisner é frequente que as imagens não estejam
enquadradas nem separadas por um espaço branco, mas sim que se
interpretem de maneira bastante livre. Uma consulta rápida, no entanto,
mostra que a maioria dessas pranchas está organizada em torno de um
quadro com requadro, cuja forma regular estrutura o espaço da página
circundante; os elementos de ornamentação como portas e janelas também
são fortemente utilizados devido a seu efeito estruturante e frequentemente
desempenham a função de requadro; por fim, os contrastes entre fundo
preto, branco e cinza (sombreado) reforçam a diferenciação das imagens. O
respeito às convenções que regem o sentido da leitura (de cima para baixo e
da esquerda para a direita) basta para assegurar a eficácia do recurso.131

Reconhecendo o padrão de formulação espacial entrelaçada, podemos concluir
que muitas das páginas de Eisner foram elaboradas segundo o conceito que chama de
“metaquadrinho” ou “superquadrinho”132, ou seja, a página elaborada e executada como
um grande e único quadro. Sua diagramação, as escolhas de posicionamento de cada
quadro interno e as relações topológicas estabelecidas entre eles, bem como as
características formais dos requadros, todos organizados intencionalmente para
provocar uma sensação estética específica e de emoção literária, todas estas condições
agindo juntas fazem com que a página inteira se torne uma unidade mínima de
significação. Diferente de uma página montada a partir de reunião de tiras horizontais
contendo quadros emoldurados por requadros de formato padronizado dispostas umas
sobre as outras ao longo das páginas como linhas de leitura cuja manipulação do espaço
do suporte pelo editor ao afastar ou aproximar os quadros um dos outros não alteraria o
resultado final de obras, pois os quadros em si são unidades de significado
relativamente autônomas, em muitas das páginas de Eisner tal individualização dos
quadros se torna impossível. E, a partir da constatação do metaquadro, podemos
reconhecer o que Groensteen denomina de hiper-requadro133, o grande requadro que
delimita e contém a unidade de significado formada pela página, e que consideramos
como responsável por delimitar o espaço narrativo misto que entrelaça características
diegéticas e estruturantes.
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Will EISNER (1917-2005)
Duas Vidas [detalhe]
The Spirit, 12 de dezembro de 1948
Register and Tribune Syndicate134
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Will EISNER (1917-2005)
Duas Vidas [detalhe]
The Spirit, 12 de dezembro de 1948
Register and Tribune Syndicate135
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A subjetividade do recorte do ponto e vista é uma constante na obra de Eisner: a
apresentação de uma narrativa que é fragmentada para os personagens que fazem parte
dela ao passarem uns pelos outros sem que nenhum deles compreenda todos os eventos
a se desenrolarem. Tal onisciência cínica que se diverte com a tristeza dos personagens
é um segredo partilhado apenas pelo narrador e o sujeito a interagir com a obra: o leitor.
Esse conhecimento fragmentado dos eventos da narrativa pelos personagens é uma
primeira manifestação de subjetividade narrativa, que seria retomada e desenvolvida
depois pela geração de quadrinhistas dos anos 1980.
Ainda, apesar da representação formal ou visual dos personagens de Eisner não
serem naturalistas, sua obra era naturalista — conforme a definição de Worringer que
entende o naturalismo não como a simples reprodução do mundo real tal como ele é
percebido opticamente, mas como a mimetização de certos padrões de organização
existentes na natureza pelo artista no ato de representar os elementos do mundo de
maneira que permita que o agente a interagir com a obra reconheça tais padrões e se
regozije com ele136 — ao tentar mimetizar a natureza do comportamento humano. Os
personagens de Eisner são os mais fáceis para se construir uma identificação por parte
do sujeito observador, que mais naturalmente estabelecem uma relação de autoprojeção,
de toda a Era de Ouro e também compõem as histórias em quadrinhos que mais
parecem atuais, se lidas hoje, de todo o período. E o motivo para esse efeito é também o
fato de se tratarem de indivíduos anônimos apanhados pela correnteza dos
acontecimentos que não controlam e nem entendem, como por seu comportamento
simular com distinta aproximação as reações reais humanas, e não a mimetização de
atuações caricatas de atores canastrões do cinema das décadas de 1930 e 1940 como era
o recorrente nas histórias em quadrinhos do período.
Após o desentendimento com o Tribune News Syndicate e abandonar Terry and
the Pirates, Caniff seria responsável por mais uma marcante criação da Era de Ouro. Já
no clima pós-guerra e se garantindo de que teria mais controle sobre sua nova obra,
passou a publicar em jornais a partir de 19 de janeiro de 1947 Steve Canyon. Steve
Canyon foi a história em quadrinhos diária mais longeva dos EUA, encerrando-se em 4
de junho de 1988, ano da morte de Caniff. Tinha como tema as aventuras de um típico
herói da Era de Ouro. Steve era um ex-piloto das forças armadas que havia se tornado
proprietário de uma empresa de transportes aéreos. Era seguidamente contratado pela
femme fatale e grande empresária Copper Calhoon, que o enviava a lugares exóticos
para cumprir tarefas arriscadas. Com o início da Guerra da Coreia, Steve voltou às suas
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atividades militares e passou por histórias muito similares às de temáticas de combate
produzidas durante a Segunda Guerra Mundial. Entretanto o que faz de Steve Canyon
um trabalho destacável não são suas características temáticas, mas as formais.
Caniff iniciou Terry and the Pirates em um estilo mais próximo ao
abstracionismo icônico orgânico, mas, aos poucos, foi condicionando seu traço usado na
representação dos rostos dos personagens às formas mais geométricas e cristalinas.
Entretanto, enquanto as fisionomias faciais ainda permaneciam dentro da tendência à
abstração icônica, que, como já apontado, proporciona com maior eficiência a
autoprojeção do sujeito a se relacionar com a obra sobre os personagens e, com isso,
passar pelo processo catártico e de autogozo oferecido pelo efeito da emoção literária, a
representação dos corpos dos personagens seguiu caminho diverso. A representação
anatômica das figuras de Caniff, bem como de suas vestimentas, aproximaram-se cada
vez mais de uma forma naturalista em um caminho inverso do percorrido pela maioria
dos artistas da época e que parecia conduzir até as convenções usadas por Hal Foster e
Burne Hogarth. O uso de sombra, teatral e mais intenso, dentro dos preceitos barrocos
de Wölfflin e em função da emoção literária também era um indício dessa aproximação
dos artistas acadêmicos e naturalistas do início da Era de Ouro.
As convenções para representação espacial usadas por Caniif também se
destacam. A princípio, em Terry and the Pirates, pode-se perceber um cenário de
tendência naturalista, mas disposto como fundo e pensado em plano tableau que ressalta
a condição icônica dos personagens ao mesmo tempo que lhes concede algum tipo de
verossimilhança. Ou seja, no princípio da produção de Caniff, o artista valia-se dos
fundamentos formais de representação vindos da tradição da Era de Platina. Mas nas
histórias mais cronologicamente avançadas de Terry and the Pirates e ainda mais em
Steve Canyon dá continuidade ao desenvolvimento de sua forma de compreender e
representar o espaço. Caniff supera o plano tableau, não como fizera Eisner ao pensar o
espaço diegético como um ambiente tridimensionalmente naturalista, mas ainda assim
de uma forma que supera, pelo menos em parte, a bidimensionalidade.
Esse rompimento com o plano tableau realizado por Caniff, diferente de Eisner,
não vem de uma concepção de disposição tridimensional dos elementos no espaço
diegético, mas de uma apropriação de um enquadramento e uma montagem
cinematográficos. Os quadros de Caniff são pensados como enquadramentos de cinema,
não basta que eles contenham os elementos necessários para o entendimento da
narrativa, mas o posicionamento dos elementos dentro deles é realizado também em
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função de um efeito de estético específico. Mas tal efeito é construído por um meio
diferente do seguido por Hal Foster, que buscava em uma disposição barroca de efeitos
teatrais de luz e sombra, escorço e plano aberto, que continham uma intenção estética na
sua organização, mas não se preocupava com uma construção naturalista do espaço
narrativo habitado pelos seus personagens. Também é diferente da tendência que se
aproxima do Expressionismo, com um uso teatral dos efeitos de luz e sombra, mas
dispondo dos elementos apenas na medida em que tinham função estética dirigida ou
em relação à compreensão da narrativa por parte do leitor. Nesse segundo caso, um
ambiente poderia ser detalhadamente caracterizado para que o sujeito a se relacionar
com a obra tivesse uma compreensão de onde os eventos ocorriam, mas os mesmos
elementos poderiam deixar de aparecer nos quadros seguintes sob a premissa de que o
leitor já tinha conhecimento de que eles estão presentes no espaço diegético e que este
espaço não precisa ter uma aparência que mimetize um espaço real.
No caso de Caniff, os espaços habitados por seus personagens eram organizados
sim segundo critérios naturalistas que simulavam regras de organização de um espaço
existente de fato. Mas tais regras de Caniff não simulavam um espaço tridimensional
real, e sim um espaço naturalista bidimensional fotográfico. Seus cenários eram
construídos segundo observação do mundo real, mas não a observação direta do espaço,
mas a observação do espaço através da fotografia e da tela de projeção. Tal técnica
levava o artista a dispor seus elementos no quadro de maneira naturalista em relação a
como os elementos estariam dispostos se vistos através de uma câmera fotográfica ou de
cinema. Havia uma grande preocupação em emular os efeitos estéticos possíveis de
serem construídos pela visão de uma câmera e, por consequência, também uma
sequência de quadros que simulava uma montagem cinematográfica. Essa composição
que simulava o recorte fotográfico, combinada com a alternância de planos e
contraplanos entre os quadros de Caniff, à primeira vista criavam a ilusão de um espaço
diegético tridimensional que existia virtualmente e poderia ser percorrido pelos
personagens. Além disso, Caniff explorou cada vez mais os cenários naturalistas que
trouxera da tradição da Era de Platina e desenhava seus fundos repletos de elementos
com ricos detalhes que davam a ilusão de que tal quantidade de detalhes só era
comparável ao mundo real. Mas esse suposto espaço tridimensional não era pensando
como a simular de fato um ambiente real em três dimensões. A diegese de Caniff não
era construída como a de Eisner. Os personagens e objetos ainda estavam vinculados
entre si em relação a um plano tableau, a metáfora dos esgrimistas que podem avançar e
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recuar em relação um ao outro, mas sempre em um único plano e sem possibilidade de
contornar o oponente. O cenário era rico e detalhado, mas seus elementos estavam
“distantes” dos personagens e dos objetos da ação, como se fosse apenas um cenário
decorativo, um papel de parede ilustrado colocado ao fundo cujos desenhos decorativos
podem ser contemplados e apreciados de longe, mas que não eram sólidos e palpáveis
para serem manuseados. Ainda, se o cenário de Caniff fosse posto à prova e, a partir dos
diferentes ângulos de enquadramento, tentasse ser reconstruído de maneira
tridimensional, o resultado seria um ambiente impossível de existir dentro da lógica de
um espaço de naturalista. O espaço diegético de Caniff tratava-se de um Naturalismo
Espacial Cenográfico, um ambiente organizado como uma caixa cujas laterais internas
foram cobertas com fotografias das quatro direções tiradas do centro de uma sala real e
que é habitada por bonecos de papel disposto sobre um único eixo, mas que eram
dispostos no quadro como se fotografados por uma câmera virtual extremamente
competente que criava uma ilusão de tridimensionalidade que só seria quebrada caso o
sujeito a se relacionar com a obra se esforçasse para romper o encanto ou procurar pelos
indícios de bidimensionalidade.
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Milton CANIFF (1907-1988)
Steve Canyon #1, 19 de janeiro de 1947
Field Enterprises, Inc.137
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Milton CANIFF (1907-1988)
Steve Canyon, 17 de junho de 1956
Field Enterprises, Inc.

2.3 A Queda do Modelo Heroico
Em 4 de março de 1946, estreou nos jornais uma nova tira diária de Alex
Raymond, já de volta à vida civil após servir na Segunda Guerra, chamada Rip KirbyII.
Tratava-se de uma história sobre um oficial da marinha que, finda a Segunda Guerra,
volta para os EUA e para a vida civil e passa a trabalhar como detetive com o auxílio de
Desmond, um ex-condenado que se tornara seu mordomo, e Honey Dorian, sua
namorada em potencial. Os casos investigados pelo protagonista lembravam muito as
tramas de Dashiell Hammett — com quem Raymond havia trabalhado anteriormente em
Secret Agent X-9 —, cujos responsáveis pelos crimes eram capitalistas gananciosos,
homens bem sucedidos tomados pela inveja ou ciúme, milionários viciados em drogas e
outras situações em que as falhas morais eram fruto da sociedade moderna, mas não
necessariamente da pobreza em si, mas também por aqueles que concentravam o capital
e geravam a pobreza a terceiros. O novo título de Raymond tinha tudo para ser mais um
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rigorosamente dentro das regras do Hard-Boiled, mas não era graças ao seu
protagonista. Rip Kirby era exaltado no segundo quadro da tira inaugural como
possuidor de grandes virtudes atléticas, intelectuais e morais, bem ao estilo do quadro
de abertura das histórias dos super-heróis, mas incorporando a descrição na diegese ao
colocá-la como matéria de um jornal impresso nas mãos de Desmond. Entretanto, diante
do seu primeiro confronto com um assassino, Rip Kirby foi nocauteado em uma luta e
amarrado. Ou seja, as virtudes competitivas do herói de Raymond não eram absolutas.
Ainda mais, talvez suas habilidades em combate não estivessem acima das de um
homem comum. Mas como Rip Kirby poderia ser um herói e resolver as investigações
das quais participava sem as habilidades tradicionais de um herói detetive da Era de
Ouro? Raymond deu a ele outras virtudes. Afastando-se, na medida do possível, da
tradição do Hard-Boiled, Raymond construiu seu personagem não com os atributos do
investigador do século XX, mas sim com os da literatura de investigação do século
XIX. Rip Kirby era um intelectual, refinado, músico e homem das ciências, suas
habilidades de investigador eram menos físicas, e mais baseadas em um raciocínio
dedutivo que o aproximava de detetives como Sherlock Holmes. Rip Kirby raramente
confrontava fisicamente os criminosos que combatia e, quando o fazia, muitas vezes era
subjugado. Rip Kirby era um herói mortal como não se via há muito em uma história
em quadrinhos. Mas um herói nos moldes de Rip Kirby daria conta de combater os
vícios de uma metrópole da Era de Ouro? Provavelmente não, mas após e Segunda
Guerra Mundial e durante a década de 1950, a imagem da metrópole já não era mais a
de uma produtora inata de vícios morais e sociais. A sociedade que se recuperara
economicamente e derrotara o Eixo não poderia ser essencialmente corrompida, e seus
habitantes talvez não tivessem mais a mesma ânsia por representações de combate após
passarem por uma guerra de verdade. A vivência de Raymond na guerra parece ter o
afetado e o conduzido a buscar um novo modelo de herói, que pudesse solucionar os
conflitos não se baseando apenas em resoluções violentas.
O universo diegético habitado pelos personagens de Rip Kirby também se
afastara da Chicago do Hard-Boiled. Ainda era uma grande metrópole, mas mais
parecida com uma Nova York — na qual Raymond vivia — glamorosa e que fora à
Europa e voltara não mais querendo ter a aparência de sombria e decadente, mas sim de
uma continuidade da tradição aristocrática europeia. E isso se refletiu no estilo formal
II

No Brasil Rip Kirby foi publicado por diferentes editoras com o título Nick Holmes.
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de Raymond. O artista manteve sua representação naturalista acadêmica do início da
Era de Ouro — calcada mais no Barroco — e sequer ousou uma aproximação ao
Expressionismo como fizeram outros quadrinhistas ativos no período mais tardio da Era
de Ouro. Mas a maior mudança foi no uso das sombras, ou não uso delas. A composição
de sombras para reforçar a emoção literária ou um efeito estético de medo e perigo
projetado sobre a condição urbana não existia mais. A Nova York pós-guerra deveria
ser elegante e aristocrática, uma metrópole que superou a selvageria da Chicago do
Hard-Boiled e onde os vícios e desvios morais ocorriam como exceção e não como uma
regra ou um produto inerente à própria condição de urbanidade. As ilustrações de
Raymond eram naturalistas, fundadas em escorço, teatrais, mas claras e limpas com os
elementos selecionados para complementarem o efeito de emoção literária bem
definidos e delineados. O a massa de tom preto aparecia somente para representar
objetos de cor escura ou nos quadros de cenas noturnas, que remetiam ao velho tom da
Chicago perigosa.

Alex RAYMOND (1909-1956)
Rip Kirby #1, 2 e 3, 4, 5 e 6 de março de 1946
King Features Syndicate138
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RAYMOND (1909-1956)
Rip Kirby, 19 de julho de 1956
King Features Syndicate
Mas não fora apenas o modelo de herói das histórias em quadrinho que mudou
após a guerra, foi também o gosto de seu público, e, por consequência, o mercado. Sem
a ameaça do Eixo e não mais tendo interesse em ver sua própria sociedade como
produtora de vícios e de selvageria, as histórias de super-herói perderam mercado.
Editoras que até então haviam ganhado espaço graças às suas publicações
protagonizadas pelos super-heróis tiveram de investir em novos gêneros para se
manterem ativas, como as histórias de comédia com animais na tradição do Cartoon,
western, romance de melodrama, terror e histórias de guerra. O grupo da National
Comics e All-American Publications criou publicações como Romance Trail, Girls
Love Stories e Secret Hearts, a partir de julho de 1949, Tomahawk, setembro de 1950, e
House of Mystery, dezembro de 1951. A Timely Comics seguiu a mesma tendência e
colocou nas bancas Patsy Walker, 1945, Two-Gun Kid, março de 1948, e My Romance,
setembro de 1948. A partir de dezembro de 1951, Martin Goodman criou uma empresa
própria para a distribuição das publicações da Timely que chamou de Atlas, e os comic
books da Timely passaram a ostentar o logo da Atlas em suas capas. Apesar de nunca
ter adotado legalmente o novo nome, a Timely passou a ser conhecida a partir desse
período como Atlas Comics.139 A Quality Comics encerrou suas atividades
definitivamente em 1956, mas antes vendeu os direitos de uso da maioria de seus
personagens para a National.140 A Fawcett Comics, diante de perda de mercado e da
disputa judicial com a National devido ao Capitão Marvel, encerrou as publicações com
o personagem em 1954.141 Alex Raymond morreu em um acidente de automóvel em
1956.142 A década de 1950 foi de queda no mercado das histórias em quadrinhos,
principalmente nos de super-heróis. Na verdade, houve alguns gêneros que ganharam
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popularidade no período, como o terror sobrenatural e o crime comics143, e foi neste
contexto que ocorreu a ascensão e queda da EC Comics.
Em 1944, após tensões com Donenfeld e Liebovitz, Max Gaines vendeu sua
parte na sociedade da All-American Publications, para ser incorporada pela National
Comics, e criou sua própria editora, a Educational Comics. A princípio, a editora de
Gaines foi voltada à publicação de histórias em quadrinhos que adaptavam passagens
bíblicas ou representavam eventos históricos, com títulos como Picture Stories from the
Bible, que já publicava anteriormente pela All-American, e Pictures Stories from
American History. Posteriormente expandiu seus negócios para o gênero dos animais
engraçados na tradição do Cartoon. Mas foi após sua morte, em 1947, que a
Educational Comics provocou uma mudança no mercado das histórias em quadrinhos.
Com a morte de Max Gaines, seu filho William Maxwell Gaines (1922-1992) —
conhecido como Bill Gaines — assumiu a editora e promoveu algumas modificações.
Primeiro, a editora passou a se chamar Entertaining Comics, mais conhecida como EC
Comics. Segundo, numa tentativa de renovar a indústria de histórias em quadrinhos em
decadência após a queda da popularidade dos super-heróis ao fim da Segunda Guerra,
Bill Gaines reuniu uma equipe de artistas qualificados, como Otto Binder, Harvey
Kurtzman (1924-1993) e Frank Frazzetta (1928-2010), e passou a investir em novos
gêneros temáticos. Foi a partir dessa renovação da EC Comics, que as histórias em
quadrinhos de romance, western e terror ascenderam, bem como houve uma renovação
nas temáticas do Sci-fi, guerra e crimes. Entre seus títulos havia Saddle Justice, The
Vault of Horror, Crime SuspenStories e Tales from the Crypt. Outras editoras, como a
Atlas, lançaram publicações nesses novos gêneros, mas foram tentativas de embarcar no
sucesso da EC. A publicação de histórias em quadrinhos sobre crimes não iniciou com a
EC. Antes, em 1942, a Lev Gleason Publications lançou o título Crime Does Not Pay,
que foi um sucesso de público e em 1947 vendia mais exemplares do que títulos como
Captain Marvel e Superman e propiciou o surgimento de outros quarenta títulos com
temática de crimes que estavam no mercado em 1948.144 Entretanto, apesar de se
desvincular da tradição heroica, a Crime Does Not Pay ainda apresentava às suas
histórias em quadrinhos resoluções moralistas em que o criminoso acabava sofrendo as
consequências dos atos iniciados por ele. Não havia o herói civilizador, mas os efeitos e
consequências das ações incivilizadas agiam como uma Némesis civilizadora que
conduzia ou malfeitor a uma punição. Mas foi a EC que obteve uma grande vantagem
em relação às outras editoras quanto às vendas e a recepção pelo público. Bill Gaines
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também promovia seus artistas, não só dando créditos a todos envolvidos no processo
de criação — o que não era comum na indústria de histórias em quadrinhos do período
—, como publicando biografias dos membros de sua equipe nas revistas em que
trabalhavam e os incentivava a ter estilos formais próprios que diferenciassem seus
trabalhos dos colegas. A relação de Bill Gaines com seu público também era incomum,
pois se comunicava com os leitores através de seções em suas publicações dedicadas a
cartas dos leitores, que muitas vezes eram respondidas com ironias e insultos amigáveis.
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Charles BIRO (1911-1972)
Crime Dos Not Pay #42 [capa], novembro de 1945
Lev Gleason Publications
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Mas a principal diferença entre a EC Comics e suas concorrentes era no seu
material artístico principal. Bill Gaines reforçou os temas e questões sociais presentes
no início da Era de Ouro e que eram decorrentes de uma assumida decadência da
sociedade à selvageria. Mas nas histórias da EC, o vício presente na sociedade era
menos decorrência da organização urbana industrial acelerada, e mais de uma natureza
selvagem inerente ao próprio homem. Ainda acrescentou um novo elemento, ou melhor,
retirou um elemento tradicional. As histórias da EC passavam-se em uma diegese típica
do início da Era de Ouro, com crimes, selvageria e barbárie, uma sociedade tendendo ao
caos, mas na qual não havia a presença do herói. Sem um herói civilizador, essa
sociedade tendente ao colapso só podia ter um destino pessimista. As narrativas da EC
envolviam ações criminosas e brutais em que muitas vezes a vítima e protagonista não
escapava com vida, algumas apresentavam reviravoltas no roteiro em que a aparente
vítima se mostrava ainda mais sádica e cruel do que seu agressor, crimes em que um
gangster conseguia matar seus inimigos sem que a polícia pudesse impedir e que
mesmo assim acabava tendo um destino triste ou brutal finalizando a história sem que
nenhum dos lados da disputa pudesse ser visto como vencedor. Mas não eram simples
crimes envolvendo questões patrimoniais, contrabando ou fraude, como os perpetrados
pelo modelo de gangster até então representado. As histórias em quadrinhos de crimes
da EC tratavam de assassinos seriais que torturavam suas vítimas por prazer,
assassinatos

envolvendo

sepultamento

de

pessoas

vivas,

decapitações,

desmembramentos, canibalismo. Algumas dessas histórias eram narradas em primeira
pessoa, intensificando efeitos de emoção literária e aproximando da estética narrativa da
literatura de suspense e terror, e tratavam-se de adaptações de crimes reais ou, ao
menos, vendidas para o público como reais, trazendo em suas capas a expressão “TRUE
CRIME”.
Nessa produção da EC havia uma busca por uma diegese em um naturalismo
convencionado, que não tentava exatamente representar o mundo como ele era de fato
objetivamente, mas que buscava convenções artísticas que tinham sido definidas pelos
artistas e público como mais eficazes para gerar um efeito de verossimilhança
naturalista de se tratar de fatos que aconteceram ou poderiam acontecer no mundo real.
Com esse objetivo, muitas de suas composições de quadros eram inspiradas em um
mimetismo de uma composição fotográfica ou cinematográfica já introduzida na
História em Quadrinhos antes por Caniff. Tendo esse naturalismo convencional e
pessimismo fatalista como pressupostos, é possível entender as publicações de histórias
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em quadrinhos de terror sobrenatural e ficção científica dentro das publicações da EC.
Também elas apresentariam narrativas com pessoas comuns como protagonistas em
situações desesperadas das quais não escapariam e sucumbiriam como vítimas ou se
tornariam um mal tão ou mais terrível do que aquele que as ameaçava. A estratégia da
EC para superar o desinteresse do público pelos super-heróis foi adaptar a tradição da
Era de Ouro para um ambiente onde eles não existiam e produzir sobre a diegese todas
as consequências de suas ausências.
Diante dessa nova forma de apresentar os temas, formalmente as histórias em
quadrinhos também se readaptaram. A aproximação da abstração icônica geométrica
cristalina e do Expressionismo, que se intensificou com a ascensão do super-herói, foi
deixada de lado, e houve um retorno a estética naturalista e teatral do início da Era de
Ouro. A proposta formal era que, para histórias que pretendiam retratar crimes reais e
eventos verossímeis a ponto de fazer com que o público realizasse sua autoprojeção e
catarse sobre a vítima, as características formais, pelo princípio subjetivista de que a
forma ocorre em função do tema, deveriam gerar este estado de verossimilhança
naturalista. Junto com o naturalismo, veio o reforço na ênfase dos efeitos de luz e
sombra teatrais que não apenas serviam para esconder ou simplificar elementos
representados no quadro, mas dispostos em função da narrativa contribuindo para criar
ambientes assustadores e perigosos que se constituíssem em uma constante ameaça para
os personagens que o habitassem. Nessa nova produção, o ambiente urbano não era
mais necessariamente visto como responsável pela corrupção do indivíduo, então a
representação da paisagem urbana, e por consequência da Art Déco, deixou de ser uma
constante. O mal e a selvageria agora eram apresentados como uma característica
intrínseca humana em um contexto em que qualquer cidadão gentil poderia ser um
assassino serial, e uma aparente vítima poderia se revelar uma sádica torturadora. Sendo
a barbárie agora entendida como uma característica menos urbana e externa, menos
pública, e mais um processo de ordem íntima e privada, os crimes deixaram de ser
apresentados ocorrendo em becos, ruas e arranha-céus e migraram para cenários
internos. Aparentes lares perfeitos, porões e sótãos de casas de família no subúrbio,
pântanos e matas ao redor de casas de campo solitárias se tornaram os novos cenários
preferidos para as histórias em quadrinhos do período. A ordem do dia era representar a
crueldade e vícios humanos já denunciados antes pela Era de Ouro, mas agora não como
produto de um problema social, mas de uma condição da própria humanidade. Sendo a
selvageria inerente à espécie, seus efeitos não poderiam ser dirimidos através de
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reformas sociais, o herói civilizador se tornara obsoleto porque o problema estava além
do alcance de qualquer virtude competitiva. Os defeitos da sociedade eram provocados
pela própria presença humana nela, e o criminoso não era um individuo anômalo gerado
pelo sistema, mas qualquer um era um vilão em potencial.

Johnny CRAIG (1926-2001)
Crime SuspenStories #3 [capa], fevereiro de 1951
EC Comics
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Johnny CRAIG (1926-2001)
Crime SuspenStories #7 [capa], outubro de 1951
EC Comics
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Johnny CRAIG (1926-2001)
Crime SuspenStories #10 [capa], abril de 1952
EC Comics

170

Johnny CRAIG (1926-2001)
Crime SuspenStories #11 [capa], junho de 1952
EC Comics
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Johnny CRAIG (1926-2001)
Crime SuspenStories #17 [capa], junho de 1953
EC Comics
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Johnny CRAIG (1926-2001)
Crime SuspenStories #18 [capa], agosto de 1953
EC Comics

Crime SuspenStories [detalhe], 1952
EC Comics
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Johnny CRAIG (1926-2001)
Crime SuspenStories #19 [capa], outubro de 1953
EC Comics

Crime SuspenStories [detalhe], 1952
EC Comics
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Johnny CRAIG (1926-2001)
Crime SuspenStories #20 [capa], dezembro de 1953
EC Comics
Diante da produção diferenciada da EC, houve uma grande resposta do público
que manteve aquecido o mercado dos comic books durante o período que abrangeu a
reestruturação da EC em 1947 até aproximadamente 1955, apesar dos problemas
econômicos de outras editoras e queda de vendas dos gêneros até então tradicionais de
histórias em quadrinhos. Entretanto a EC Comics atraiu atenção não apenas do seu
público alvo. A partir de 1948 o psiquiatra Frederic Wertham (1895-1981) começou a
dar entrevistas e publicar artigos sobre os malefícios sociais provocados pela História
em Quadrinhos. Seu livro The Show of Violence tratava sobre como crianças podiam
adquirir um comportamento violento a partir de questões do ambiente em que viviam, o
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que incluía a natureza das produções culturais a que tinham acesso. Segundo Wertham,
as publicações de historias em quadrinhos eram necessariamente dispositivos que
promoviam as crianças a comportamentos violentos, sexualmente imorais e a práticas de
crime, e não apenas a partir de critérios de imitação de cenas moralmente condenáveis.
Suas críticas tiveram como alvo as produções da EC, com destaque aos desenhos
naturalistas de Johnny Craig (1926-2001) para as capas de Crime SuspenStories. Mas
acabara se estendendo a toda a produção de histórias em quadrinhos. Mesmo os superheróis eram danosos, pois Superman era um incentivo à reprodução de comportamentos
violentos para resolução de conflitos, enquanto a relação de Batman e Robin seria um
incentivo e glorificação de comportamentos homossexuais. Diante das declarações
supostamente baseadas em dados científicos — mas que tinham como fundo uma
ideologia extremamente conservadora em relação à cultura de massas — apresentadas
por Wertham e da grande publicidade que recebeu de vários meios de imprensa, a
década de 1950 iniciou-se com uma desconfiança social em relação à História em
Quadrinhos nos EUA. Diversas cidades aprovaram leis para diminuir ou proibir a venda
de comic books, formaram-se associações de educadores, religiosos e pais com o
objetivo de combater a “perniciosa” indústria da História em Quadrinhos que batiam de
porta em porta para alertar seus moradores e recolher as publicações que depois eram
incendiadas em grandes fogueiras.145
Em 1954, para incentivar a aprovação de legislações federais contra as histórias
em quadrinhos, Wertham publicou o livro Seduction of Innocent em que desenvolvia
sua teoria sobre as histórias em quadrinhos agirem como incentivo para a prática de
crimes, ações violentas e corrupção sexual. No livro, apresentava exemplos extremos de
crianças que teriam cometidos assassinatos ou entrado para a prostituição e associava
estas condutas ao fato de que tais crianças supostamente teriam lido histórias em
quadrinhos.146 O contraditório era que Wertham, nascido na Alemanha e tendo migrado
para os EUA após a Primeira Guerra Mundial, era um intelectual vinculado aos
movimentos políticos de esquerda e preocupado com problemas sociais de crianças de
periferia e que tinha uma idade muito próxima à dos artistas e editores que ele
condenava, mas que não conseguia enxergar a crítica social presente nessas obras.
Gerard Jones levanta a possibilidade de que Wertham não conseguir ver as histórias em
quadrinhos da Era de Ouro como uma denúncia porque, diferente da maioria dos artistas
que participaram da ascensão dos super-heróis — que eram em maioria filhos de
famílias judias imigrantes pobres do subúrbio —, ele vinha de uma família de classe
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alta, formado médico e que circulava entre intelectuais, não tendo as mesmas
experiências e convívio que aqueles artistas.147 A influência que Wertham recebeu do
contato com Theodor Adorno (1903-1969) e suas teorias sobre a cultura de massas
também parece ter influenciado a opinião que formou a respeito da História em
Quadrinhos como um agente nocivo.148 Independente das intenções de Wertham, seu
discurso foi apropriado pelo Macarthismo vigente na política dos EUA no período, e em
1954 foi instaurada uma comissão parlamentar para investigar a “atividades
antiamericanas” praticadas pelos editores e artistas de histórias em quadrinhos. O
Subcomitê de Delinquência Juvenil do Senado dos Estados Unidos. Em 1954 as
investigações caíram sobre as histórias em quadrinhos com temática de terror e crime, e
Bill Gaines foi depor e levado a prestar contas a respeito das capas das publicações da
EC de autoria de Johnny Craig, no qual a capa de Crime SuspenStories #22 foi
apresentada como exemplo de publicação que incentivava a delinquência juvenil.149
Diante da pressão sobre a indústria, vários editores decidiram se reunir na forma
da Comics Magazine Association of America e instituíram o Comics Code Authority —
CCA —, um código de ética que determinava regras para a elaboração de histórias em
quadrinhos.150 O CCA funcionaria como um dispositivo de autocensura elaborado pelos
próprios editores com a finalidade de recuperar a boa imagem de suas publicações como
sendo material moralmente adequado para crianças e o público estadunidense em geral.
Bill Gaines a princípio se negou a participar o CCA sob a premissa da liberdade
artística, liberdade de imprensa e comunicação e de que produzia histórias em
quadrinhos para o público adultoIII, mas acabou boicotado pelos distribuidores e
vendedores. Posteriormente acabou aceitando submeter-se ao CCA, mas ainda assim a
maioria dos distribuidores continuou a não firmar contratos com a EC por questões
moralistas.151 Na prática, a maioria das restrições apresentadas pelo CCA tinha como
alvo as publicações da EC Comics e da Lev Gleason Publications, e os demais editores
aproveitaram a oportunidade para usar a EC como bode expiatório e acabar com a sua
maior concorrente.
Diante dos problemas financeiros que surgiram, Bill Gaines abandonou a
publicação de comic books em 1955, mas manteve seu empreendimento editorial. Bill,
junto com Harvey Kurtzman, havia criado em 1952 pela EC a publicação satírica Mad.
III

De fato pesquisas realizadas na época apontavam que a maioria dos leitores de histórias em quadrinhos
em geral era composta de adultos, que consumiam uma média de onze publicações por mês. Ver: Jones,
2006, p. 296.
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Gaines alterou o formato da Mad para o das grandes revistas e, alterando sua
publicação, conseguiu que não fosse enquadrada como um comic book e escapasse da
necessidade de ser submetida ao CCA.
Sem a EC Comics, a National e outras editoras haviam se livrado da sua maior
concorrente, mas nem isso os salvou da decadência do mercado editorial. A Era de Ouro
havia se fundado na premissa da denúncia dos problemas sociais, só que agora os
artistas estavam impedidos de falar sobre crime, violência, pobreza e opressão. Os
heróis não tinham mais apelo junto ao público e nem era possível representar o mal
praticado pelos vilões que combatiam. As revistas sobre aventuras, romance e animais
engraçados na tradição do Cartoon ainda estavam nas bancas, mas suas vendas caíam
cada vez mais152 diante do desinteresse e da competição com a televisão. As publicações
de western e baseadas em séries televisivas, como Bat Masterson, Maverick e Gun
Smoke, da Dell Comics estavam entre as poucas que ainda se sustentavam bem no
mercado.153 O tema de inspiração daquela geração de artistas teve seu acesso barrado
pelo CCA, e sem sua cabeça, o corpo da Era de Ouro morria durante a década de 1950.
A única forma de salvar a História em Quadrinhos seria reinventá-la.
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Johnny CRAIG (1926-2001)
Crime SuspenStories #22 [capa], abril de 1954
EC Comics
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3 MORALISMO E CLASSICISMO: A ERA DE PRATA

Em 1954 a Comics Magazine Association of America havia instituído o Comic
Code Authority, um código de autocensura que determinava quais temas, situações e
eventos não poderiam ser representados em histórias em quadrinhos publicadas nos
EUA.1 Após se submeter à equipe responsável pelo código e ser aprovada, a revista
poderia estampar em sua capa o selo do CCA, que indicaria para o público tratar-se de
uma publicação moralmente adequada. As histórias em quadrinhos ainda sofriam da
desconfiança do público, o mercado continuava retraído, e muitas editoras haviam
encerrado ou diminuído suas atividades.2 Os temas tradicionais da Era de Ouro, que se
desenvolveram a partir de críticas à sociedade estadunidense da Grande Depressão, não
eram mais tolerados. O CCA proibia narrativas que “promovessem desconfiança nas
forças da lei ou justiça”, que apresentassem “detalhes e métodos de um crime” ou
“desrespeitos por autoridades estabelecidas”. O “bem sempre deveria triunfar sobre o
mal, e o criminoso deveria ser punido por seus erros”.3 O CCA vetava qualquer
representação de crime sendo cometido, qualquer ambiguidade moral era proibida,
determinava que todos os agentes do Estado ou personagens moralmente bons fossem
recompensados, e que os criminosos deveriam acabar punidos ao fim da narrativa.
Sendo que qualquer criminoso representado não poderia ser mostrado praticando crimes
de maneira explicita ou empunhando armas desnecessariamente. As palavras “crime”,
“horror” e “terror” foram banidas dos títulos ou chamadas de capas dos comic books.
Também havia restrições quanto a conteúdos minimamente eróticos ou que
contrariassem valores morais relacionados à constituição familiar, como a representação
de um divórcio como algo humorístico ou desejável, ou que mostrasse o amor
romântico sem ressaltar valores domésticos e de glorificação ao casamento. Em resumo:
as histórias em quadrinhos precisavam passar por uma censura baseada em critérios
morais conservadores que as impediam de tratar de temas que questionassem o status
quo social ou que vinculassem qualquer tipo de vício à ordem social vigente e às
instituições estabelecidas.
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Os temas tratados pela Era de Ouro não eram mais aceitáveis. As histórias de
crime e terror, os então mais populares gêneros do período, tornaram-se impublicáveis.
Os heróis do Hard-Boiled não podiam mais entrar em ação, primeiro porque era
característica inerente à sua représentation collective uma manifestação parcialmente
selvagem e em parte violenta justificada por ter como finalidade combater inimigos
ainda mais violentos e selvagens. Mas agora essa selvageria heroica, mesmo que
pontual e justificada, não era mais tolerada. Segundo, porque o oponente do herói do
Hard-Boiled, o criminoso fruto da corrupção social, também não podia mais ser
representado. Os super-heróis ainda estavam nas bancas, mas pouco populares desde o
fim da Segunda Guerra Mundial.4 A Atlas Comics tentou lançar novas publicações com
Tocha Humana, Namor e Capitão América em 1954, mas não obteve sucesso.5 A
National Comics mantinha alguns de seus super-heróis mais populares no mercado,
mas, impedida de retratá-los combatendo os terríveis gansters e sem a ameaça do Eixo,
não havia mais como realizarem seu propósito civilizador.
A kunstwollen da Era de Ouro havia acabado. Mas ela não teve uma morte
natural, e sim foi proibida por um novo conjunto de valores sociais antagônicos a ela
manifestados através do CCA. A sociedade estadunidense não aceitava mais o projeto
artístico-ideológico dos artistas da Era de Ouro. A forma da arte, e do seu mercado,
sobreviver era apresentando uma nova proposta, uma nova vontade da arte que
satisfizesse as novas pretensões da sociedade onde estava inserida.

3.1 Justiça como Um Raio
Em 1956, o editor da National Comics, Julius Schwartz (1915-2004), convocou
o roteirista Robert Kanigher (1915-2002) com o objetivo de dar um novo fôlego à
temática do super-herói, que estava em decadência. Antes, em Detective Comics #225,
de novembro de 1955, Joe Samachson (1906-1980) e Joe Certa já haviam tentando criar
um novo super-herói. Nessa história, um cientista cria um aparelho de transmissão de
matéria e morre de infarto ao descobrir que acidentalmente transportou um marciano
para a Terra. Tal marciano, J’onn J’onz, exilado em um planeta estranho decide duplicar
na Terra o maior avanço que sua civilização conseguiu realizar: a erradicação de todos
os crimes. Para atingir seu propósito, adota a aparência de um humano e passa a viver
como um policial chamado John Jones e, quando necessário, assume a forma do
Caçador de Marte (Martian Manhunter), um super-herói verde, vestido como um
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muscleman de capa e possuidor de todas as habilidades sobre-humanas de Superman,
além de outras. Samachson era um bioquímico que passou a escrever contos de ficção
científica para revistas pulp fiction e depois roteiros para heróis da National. O resultado
de seu trabalho com o Caçador de Marte acabou um pouco distante das aventuras de
super-heróis e se focou mais em questões do Sci-fi e das histórias de crimes, mostrando
John Jones como detetive atuando em investigações.
Entretanto Schwartz pretendia readaptar as histórias em quadrinhos com
temáticas super-heroicas para que se enquadrassem às exigências do CCA e, ao mesmo
tempo, pudessem restaurar o interesse inicial dos leitores do período anterior à Segunda
Guerra Mundial. Seu plano era o de encarregar Kanigher e o desenhista Carmine
Infantino de recriar o personagem Flash. Kanigher já havia escrito roteiros para várias
histórias da National nas temáticas de super-heróis, de western e de guerra criando
títulos de sucesso, como Sgt. Rock,6 mas para o novo Flash ele se aproximou do Sci-fi,
um tema que parecia ter sido menos afetado pelas restrições do CCA. Assim, em
Showcase #4, de outubro de 1956, surgiu Barry Allen, um homem que na juventude era
fascinado pela leitura de histórias em quadrinhos e fora traumatizado quando seu pai foi
acusado do assassinato de sua mãe. Ao se tornar adulto, Barry assumiu a função de
químico do laboratório de perícias da polícia de Central City, mas foi atingido por um
raio que o banhou com várias substâncias químicas aleatórias. Como efeito da descarga
elétrica somada às reações químicas de inúmeras e não-identificadas substâncias, Barry
adquiri a capacidade de controlar as vibrações de seus átomos e se mover a velocidades
fantásticas. Lembrando-se de Jay Garrick, o herói das histórias em quadrinhos que lia,
Barry Allen decidiu assumir a identidade de Flash e combater o crime. É interessante
como Kanigher cria um efeito de mise en abyme ao colocar as histórias do Flash da Era
de Ouro como pertencentes a uma série de narrativas publicadas em um comic book que
era lido por Barry Allen, inspirando-o a se tornar um herói, e propiciando um efeito de
identificação e possibilidade de projeção do leitor sobre o protagonista que compartilha
com ele do afeto pelas histórias em quadrinhos.
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Robert KANIGHER (1915-2002) [roteiro]; Carmine INFANTINO (1925-2013)
[desenho]
Showcase #4 [detalhe], outubro de 1956
National Comics [DC Comics]
A partir do segundo Flash, foi sendo criada pela National Comics uma nova
geração de super-heróis, mas suas histórias em quadrinhos não seguiam mais os temas
da tradição da Era de Ouro, agora vetados pelo novo código de ética. O CCA proibia
representações de ações consideradas indesejadas, como a prática de crimes, atos
violentos, que questionassem a legitimidade das instituições políticas, religiosas ou da
organização familiar, ou seja, qualquer ato que pudesse ser interpretado como uma
crítica ou que manifestasse dúvida a respeito do status quo do modo de vida da classe
média dos EUA. Tais censuras tinham como objetivo impedir que as representações das
ações indesejadas fossem imitadas pelos jovens que lessem histórias em quadrinhos,
impedindo-os de se tornarem cidadãos degenerados a partir do impedimento de que
estes jovens tivessem contato com tais representações. A nova ideologia representada
pelo CCA e pelas teorias de Wertham era de que o crime, a violência e a imoralidade
não eram consequências da desigualdade social e das relações estabelecidas pelos
indivíduos dentro do meio urbano, e sim que eram produto de uma imitação de modelos
impostos pela indústria cultural. O contato com literatura, cinema e histórias em
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quadrinhos que apresentassem cenas contendo representações de um ato violento
condicionaria o sujeito exposto a tal obra a se comportar através de atos violentos. E a
interação reiterada com um texto ou imagem que representasse um crime ou uma
imoralidade condicionaria o sujeito a praticar crimes e atos imorais. Essa forma de
compreender a representação artística já era defendida por correntes conservadoras nas
décadas de 1930 e 1940 nos EUA, tendo gerado censuras sobre as publicações de pulp
fiction7 e o Código Hays que afetava a produção cinematográfica. A interpretação e
valoração da produção artística a partir de suas qualidades moralmente pedagógicas
tornaram-se a norma entre os indivíduos da classe média estadunidense pela metade da
década de 1950 e, após as campanhas de Wertham, chegaram à História em Quadrinhos.
Tal forma de compreender a arte não era novidade. Conforme escrevera Platão:
“Daí precisarmos acabar com essas histórias que podem deixar nossos jovens levianos e
maus”8. Em A República, já estava presente a ideia de que as manifestações artísticas
aceitáveis dentro de um ambiente social eram aquelas que representavam apenas
condutas e emoções adequadas ao projeto social da comunidade que as recebe. Assim
também o novo projeto artístico-ideológico permitido aos editores e artistas das
histórias em quadrinhos nos EUA a partir do final da década de 1950 pregava que a arte
só deveria representar e imitar em sua diegese condutas e ações que pudessem ser, por
sua vez, imitadas pelos sujeitos a se relacionarem com as obras e, através desta
imitação, ajudasse-os e tornarem-se cidadãos exemplares. A manifestação artística
deveria tratar de condutas exemplares que tivessem valores didáticos conforme os
pressupostos morais do grupo dominante da sociedade em que estava inserida. Assim,
houve uma mudança na kunstwollen dominante na Historia em Quadrinhos que não
partiu dos artistas nem do público imediatamente receptor das obras — crianças, jovens
leitores e adultos de orientação política liberal e marxista ou indiferentes ao conteúdo
ideológico destas publicações —, mas das instituições e órgãos de controle social com
poder sobre este público e formadas por indivíduos que possuíam desconfiança em
relação à indústria cultural —a família burguesa conservadora e o Estado. Tal nova
exigência a que o mercado produtor de histórias em quadrinhos foi submetido fez com
que os seus agentes produtores — editores — criassem um sistema de autocensura, o
CCA, a fim de se protegerem da possibilidade de ocorrência uma censura externa vinda
do próprio Estado. Apesar dessa nova vontade da arte não ter partido dos artistas, eles
tiveram de se adaptar a ela e produzir suas obras sob estas novas regras, que acabaram
estabelecendo um novo gosto e criando novas exigências em relação à linguagem

187
artística da História em Quadrinhos e condicionando todo o seu sistema de produção,
distribuição e consumo a estes novos parâmetros.
O modelo de herói estabelecido pela Era de Ouro possuía alguns atributos
específicos que o definiam: as virtudes competitivas, a areté civilizatória, a capacidade
de personificar parcialmente a selvageria para superar os agentes selvagens e uma
iconografia específica. Já o super-herói era um herói cujas virtudes competitivas se
manifestavam como absolutas, e cuja iconografia apropriava-se de características dos
heróis mitológicos, dos musclemen e de uma imagem totêmica que incorporava e lhe
concedia simbolicamente poder. Entretanto tais características faziam dos heróis da Era
de Ouro personagens intrinsecamente violentos, em que tal violência era mostrada como
algo natural e em até certa medida desejável. Dessa forma, segundo Wertham9, não
apenas a representação do crime era reprovável, mas também de combatentes do crime
como o próprio Superman, que demonstravam que a violência era um instrumento
legítimo para a resolução de conflitos e problemas sociais. Segundo a nova kunstwollen,
tal modelo de herói era inaceitável. Para que as histórias em quadrinhos de super-heróis
pudessem retornar às bancas, um novo modelo de herói precisaria ser criado.
Barry Allen é um homem que possui virtudes competitivas absolutas, mas nesse
período elas já não eram mais suficientes para caracterizar um personagem como herói,
uma vez que a resolução de forma violenta dos conflitos sociais não era bem vista. Para
superar os vícios presentes no modelo de herói da Era de Ouro, Barry foi concebido
como portador de um novo conjunto de atributos, as chamadas Virtudes Cooperativas10.
Esse conjunto de virtudes heroicas introduzida nesse momento nos heróis da História
em Quadrinhos tem uma origem diversa daquelas presentes nos heróis clássicos. Talvez
possam ser menos aproximadas dos heróis da tradição clássica e mais adequadamente
associados a um modelo heroico pregado pela tradição do Cristianismo, no qual
características como a piedade, a solidariedade, a generosidade e outros atributos de
ordem moral e de colaboração entre indivíduos são mais valorizados. Barry é um herói
não só por ser capaz de superar os desafios e sobrepujar os adversários, mas, antes
disso, por ser justo, honesto e gentil. Sua dedicação em entreter órfãos fazendo um
espetáculo e ajudar uma garçonete a equilibrar os pratos que carrega são o que fazem
dele um homem exemplar que, se imitado pelos sujeitos em contato com suas
narrativas, fariam deles cidadãos benéficos à sociedade. Fora traçada uma clara linha em
que todos os elementos apresentados deveriam ser postos em um dos lados: o lado
moral e o lado imoral. Flash era uma figura quase mitológica, onde sua vida pessoal não
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era tão importante quanto seus feitos heroicos em que salvava inocentes, impedia
pessoas com objetivos imorais e melhorava a qualidade de vida dos cidadãos de sua
cidade através de todos os meios ao seu alcance que não causassem prejuízo a nenhum
outro indivíduo. O herói aqui jamais usaria violência desnecessária, nunca transgrediria
uma lei ou a menor regra de conduta social e jamais cogitaria ameaçar a vida de alguém
ou até mesmo deixar um criminoso morrer por omissão, como era comum nos finais das
histórias da Era de Ouro. Quando sem sua máscara e vivendo como um “homem
comum”, Barry Allen era o cidadão modelo, sempre honesto, sempre altruísta e sempre
arriscando sua vida pelo bem de qualquer um que estivesse em perigo. O novo conceito
de herói criado por Kanigher e Infantino combinava a valentia em realizar façanhas
quase impossíveis dos personagens da mitologia helena equilibrada com a saúde e
beleza física das esculturas clássicas e conduta exemplar totalmente voltada para o
melhoramento da comunidade a que Platão determinava como sendo ideal aos cidadãos.
Não havia ação executada pelo protagonista que não fosse moralmente impecável e que
não servisse de exemplo aos leitores.
O novo modelo de herói também não necessitava de uma areté civilizatória
porque a nova concepção da sociedade e da cidade não mais exigia dele tal conduta.
Não havia mais selva de pedra para se civilizar. Central City, a cidade natal de Barry
Allen, em nada se parece com as cidades sujas, escuras e cheias de arranha-céus
corrompidos da Era de Ouro. Ela é uma cidade limpa e clara, agora sem as sombras e os
contrastes expressionistas que poderiam esconder perigos nos becos e frestas escuras.
Na verdade, boa parte das histórias abandona o clima urbano, levando o personagem a
campos e espaços abertos. Mesmo os eventos ocorridos dentro da área urbana
apresentam espaços amplos e claros. O primeiro passo aqui identificado dado por
Kanigher e Infantino foi representar uma cidade exemplar, limpa, feliz e que passasse
ideais de um urbanismo otimista, uma cidade que fosse útil e agradável, que fosse o lar
sempre pronto a receber seus cidadãos. Central City era a organização urbana modelo,
cuja população, com apenas algumas exceções, era feliz e estava sempre pronta a
ajudar. A ideia de cidade ameaçadora e que funcionava como uma produtora de vícios e
disposta a corromper não tinha mais lugar.
Diante da nova concepção de sociedade e de urbanidade, a Chicago do HardBoiled deixou de existir, e em seu lugar uma nova forma que retomava algumas
características da “Arcádia Americana” da Era de Platina combinando-as a um modelo
urbanizado que se manifestava como sinal otimista de um futuro de progressos: a pólis

189
modelo. A criança, a família e o homem comum estavam seguros novamente para andar
pelas ruas, mas não para viverem aventuras como na Era de Platina, as grandes ações
naquele momento eram reservadas para as pessoas adequadas: os novos super-heróis.
Ao homem comum cabia a vida comum com a qual deveria se sentir grato e satisfeito.
O super-herói estaria ali presente, como uma instituição social que agia prontamente
para proteger os homens comuns, enquanto estes seguiriam com suas vidas de trabalho
e consumo. O herói tornou-se uma alegoria do Estado, da família, do American way of
life e do próprio CCA que o moldou. Se a sociedade agora era o auge da civilização, não
havia mais a necessidade de uma areté civilizatória, não havia a necessidade de reparar
os defeitos produzidos pela própria sociedade porque os vícios não eram mais
compreendidos como um produto dela. Mas, se a sociedade era perfeita como se
apresentava, havia uma necessidade de protegê-la. A partir de então caberia ao herói
impedir que essa sociedade fosse corrompida por fatores externos que tentassem atacála. A nova représentation collective de super-herói reunia as virtudes competitivas e
cooperativas absolutas e a areté de manutenção do status quo.
Entretanto, para o esquema narrativo de superação de o herói continuar a
funcionar, ele necessitaria de uma força antagônica. Mas a forma de antagonismo ao
herói usada durante a Era de Ouro sofrera limitações, uma vez que a violência e a
selvageria não mais poderiam ser representadas abertamente. O gangster, a arma de
fogo, a lavagem de dinheiro, os crimes passionais, a corrupção dos agentes
governamentais e a ameaça do acúmulo de capital na mão de poucos empresários
gananciosos, tudo isto não poderia mais ser representado nas histórias em quadrinhos.
Para solucionar tal questão foi criado um novo modelo de vilão, que não mais era uma
representação da selvageria e da incivilidade, mas sim da imoralidade. Do outro lado da
linha que separava o certo e o errado estavam aquelas exceções que não alcançavam a
felicidade e integridade com a pólis constituída por Central City, os oponentes desse
herói. Aqui eles eram explicitamente imorais, declaravam abertamente suas intenções
criminosas. O crime não era visto como uma consequência social produzida pelo
ambiente urbano, e sim como uma opção feita por alguém corrompido e mau que
preferiu abrir mão de sua participação no pacto social para tentar adquirir vantagens em
relação aos demais integrantes do pacto que se mantiveram honestos. Não havia
abertura ou espaço para interpretar de forma diferente ou ambígua as ações desses
vilões, eles haviam escolhido ser imorais por própria opção e assim cruzaram a linha
que agora os separava dos bons cidadãos da pólis. Os grandes atos desses vilões eram
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explicados por eles, explicações em que esclareciam possuir o objetivo de lesar as
pessoas comuns — a princípio boas e honestas — e prejudicar o funcionamento
eficiente da estrutura social. Como ocorria na Era de Ouro, aos desenhos dos
personagens imorais, inicialmente, eram permitidas as deformidades. A princípio,
seguindo os padrões iconográficos da Era de Ouro, os vilões eram representados como
homens magros, de coluna curvada, bigodes finos ou barbas não feitas, cabeças maiores
do que o proporcional para seus corpos. Essa assimetria física funcionava como um
reflexo de suas distorções psicológicas, como se as imperfeições corporais fossem uma
exteriorização de sua natureza misantropa e que tende a destruir a ordem da pólis.
Nesses homens danosos à sociedade — cuja imoralidade podia ser detectada mesmo
antes de tomar qualquer atitude, apenas observando suas características físicas — havia
lugar para ações malignas como o assassinato, entretanto nunca eram mostradas cenas
em que tais atos ocorriam devido às regras estipuladas pelo CCA. Se um determinado
personagem era conhecido por ser um perigoso assassino, estes assassinatos ocorreram
em um passado que não interessava ser explicado, e o próximo alvo de seus crimes
sempre era salvo pelo herói, que em seguida levava tal criminoso às autoridades. Assim
o ato imoral e danoso nunca era mostrado diretamente ao leitor — ou mesmo
indiretamente sua existência não era clara, nada além de uma vaga insinuação —, e o
personagem imoral nunca conseguia atingir seus objetivos ou alcançar alguma
recompensa com suas ações. Aquele que se comportava de maneira danosa à sociedade
acabava sendo punido, mas não com vingança ou por um ato consequência de suas
próprias ações, como era comum nas histórias da Era de Ouro. A justiça vinha sempre
conforme a lei aplicada pelas autoridades e instituições formais que representavam a
vontade geral dos cidadãos através da Democracia, ou seja, suas ações danosas à
comunidade eram direta e invariavelmente danosas a ele próprio. O heroísmo da Era de
Ouro cultuava a Némesis, mas o novo heroísmo a substituiu por Diké. E o ideal de
exemplo dado por Platão era onipresente: só eram mimetizadas ações em que aqueles
que eram injustos encontravam a infelicidade, e os justos, a felicidade.
Também estava presente o conceito da especialidade. Com o fim dos vilões
criminosos comuns e expressionistas, eles tiveram de ser substituídos por uma nova
estirpe de homens imorais e, por consequência, por uma nova iconografia. Sendo que
havia heróis fantásticos, parecia ser verossímil que o mesmo conceito ocorresse com
esses homens de conduta reprovável, e assim surgiram os supervilões. Esses novos
criminosos eram homens que também possuíam virtudes competitivas, especialistas em
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suas respectivas áreas a ponto de se tornarem caricatos, tão bem treinados no domínio
de suas técnicas que se tornavam super-humanos. Um exemplo era o Capitão
Bumerangue (Captain Boomerang), criado por John Broom (1913-1999) e Infantino
para The Flash #117 de dezembro de 1960, um australiano perito no uso de
bumerangues como arma. O talento de tal personagem no domínio da técnica a que se
propunha era exaltado constantemente ao longo das histórias, mas para alcançá-lo, o
vilão abrira mão do uso de qualquer outra forma de instrumento. Jamais usaria uma
pistola ou qualquer outro tipo de armamento, mesmo que tais equipamentos estivessem
à sua disposição. Apenas o uso repetitivo e focado de seus bumerangues para realizar
qualquer finalidade que desejasse atingir lhe garantia tal domínio absoluto da sua arte.
Além disso, a vestimenta do personagem era decorada com referências aos seus
bumerangues. O mesmo conceito vale para os demais inimigos de Flash, como o Mestre
dos Espelhos (Mirror Master) e o Flautista (Pied Piper). A especialização alcançada
apenas através da dedicação total e contínua a uma prática era representada como a
forma de se alcançar o talento próximo da perfeição. Uma concepção que se aproxima
do ideal platônico na figura da especialização como o melhor procedimento para se
aproximar da forma ideal ao se exercitar uma função ou técnica.11 É o exemplo do
guarda que se dedica em tempo integral e desde a infância apenas a uma área — à
imagem do guarda ideal — para atingir seu melhor desempenho. O vilão — não mais
um agente da selvageria, mas sim um representante da imoralidade — agora também
possuía acesso às virtudes competitivas — que inclusive poderiam lhes conceder
aparências belas, proporcionais e idealizadas vindas dos musclemen que serviam de
indicativo de tais virtudes, como no caso dos integrantes do Sindicato do Crime da
América (Crime Syndicate of America) —, que não mais eram concedidas pela areté
civilizadora, mas por um ideal de especialização que estava associado a questões físicas,
mas não morais. Dessa forma, um indivíduo imoral poderia ter acesso às virtudes
competitivas absolutas por meio de um processo fantástico de semi-anábasis,
instantâneo ou conquistada pela repetição e dedicação exclusiva, que o concedia tais
habilidades fantásticas sobre-humanas, mas não lhe concedia a areté heroica. O
heroísmo não era mais um efeito indissociável das virtudes competitivas, mas uma
opção moral do indivíduo, e a vilania não mais um produto social, mas também uma
opção. Além das virtudes competitivas absolutas, o supervilão também poderia assumir
a iconografia derivada dos musclemen e personificar um totem que lhe concederia poder
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simbólico. O fator determinante para diferenciar o herói do vilão no contexto da época
era o domínio das virtudes cooperativas e a posse da areté de manutenção do status quo.
A iconografia do uniforme do super-herói, e agora também do supervilão, e
suas cores primárias também traçavam uma clara linha entre o homem comum e o
homem idealizado. Indivíduos que trajassem cores primárias eram seres superiores
capazes de façanhas inacreditáveis, e os resultados de suas batalhas decidiriam o futuro
da sociedade. Ao homem comum, vestindo suas roupas comuns beges e marrons, em
tons pastéis e opacos, cabia apenas assistir enquanto os personagens uniformizados
servindo como alegoria das instituições decidiriam seu futuro. Tal relação de apenas
contemplação passiva pelo homem comum enquanto super-heróis e supervilões
inacessíveis determinavam os caminhos da sociedade era justamente a forma da História
em Quadrinhos representar a guerra nesse período. Se na Era de Ouro os heróis,
autorizados a usarem violência, eram representados combatendo espiões nazistas dentro
de solo dos EUA e indo enfrentar as tropas do Eixo fora do país solucionando os
conflitos com sua própria dose de violência, o novo herói adaptou-se à nova guerra. O
cidadão apenas aguardava incapaz de agir e confiando que suas instituições o
protegeriam de um conflito que não afetava diretamente sua vida, mas ocorria em um
plano idealizado entre duas forças. Uma dessas forças o representava e era certamente
boa e justa, e havia uma externa, má e que ameaçava seu modo de vida. Essa guerra era
representada pelo conflito de forças idealizadas — os super-heróis e supervilões — que
tinham poder para destruir completamente a sociedade na qual agiam. Mas esse
confronto se dava mais em termos morais, com o super-herói vencendo
temporariamente — pois não matava ou permitia a morte do supervilão, apenas o
enviava para que o sistema legal o encaminhasse para a cadeia de onde escaparia para
reiniciar o confronto — transferindo o resultado final do combate para um evento futuro
que aterrorizava, mas jamais ocorria, como o apertar do botão que iniciaria a
aniquilação atômica. O cidadão comum era apenas um espectador desse conflito
grandioso a que estava submisso sem poder interferir, e, diferente do confronto direto da
Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria era apresentada apenas tangencialmente e
através de metáforas.
Durante a baixa no mercado de histórias em quadrinhos de super-heróis na
década de 1950, Superman, Batman e a Mulher-Maravilha acabaram como os únicos
personagens do gênero que mantiveram títulos próprios.12 Mas como as histórias
estrelando o novo Flash foram bem recebidas pelo público, os conceitos e temas
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inseridos nelas passaram a ser mostrados também nas novas histórias desses três
personagens. Kanigher, Infantino, Gardner Fox, o antigo escritor de Sci-fi e das histórias
do Capitão Marvel da Fawcett Comics, o imaginativo Otto Binder, e outros velhos e
novos quadrinhistas transportaram a “Trindade” de heróis da National para um contexto
de ficção científica quase surreal de tão absurda. Superman passou a enfrentar inimigos
como Brainiac — que estreou em Action Comics #242 de julho de 1958 com roteiro de
Binder e desenhos de Al Plastino (1921-2013) —, um supercomputador que se
manifestava através de corpos robóticos e encolhia cidades inteiras para colocá-las
dentro de garrafas. Superboy, a versão adolescente de Superman, viajava para o futuro
para encontrar no século XXX a Legião dos Super-Heróis (Legion of Super-Heroes) e
participar com ela de aventuras de ficção científica. Em Action Comics #252 de maio de
1959, Binder e Plastino apresentam Supergirl, a prima de Superman que chega à Terra
em um foguete, e o supervilão Metallo, um homem que teve a mente transferida para
um corpo robô. Krypto, o Super-Cão, o cachorro de Superboy/Superman que
compartilhava com o herói sua origem e poderes, já aparecera em Adventure Comics
#210 de março de 1955, mas nos anos que se seguiram fora introduzida uma variedade
de superanimais kryptonianos portadores das virtudes competitivas absolutas. Streaky
the Supercat, Comet the Super-Horse e Beppo the Supermonkey ironizavam
completamente a temática dos super-heróis e trocavam o ambiente de medo e corrupção
da Era de Ouro por um novo de possibilidades fantásticas e imaginação sem limites. Em
Superman #61, de junho de 1949, Finger e Plastino já haviam apresentado, apropriandoa de um roteiro não publicado de Siegel, a kryptonita, um metal verde do planeta
Krypton capaz de enfraquecer Superman. Mas, a partir de 1958, diferentes tipos e cores
de kryptonita foram introduzidos nas histórias com efeitos mais variados, como a
kryptonita vermelha, capaz de causar consequências bizarras como transformar
Superman em gigante, encolhe-lo, separar Superman de Clark Kent ou dividir o herói
em uma versão boa e outra má. Tal recurso permitia colocar o herói em diferentes e
inesperadas situações surpreendendo o público e escapando do tema do crime.
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Jerry SIEGEL (1914-1996) [roteiro]; John FORTE (1918-1965/1966) [ilustração]
Adventure Comics #304 [capa], janeiro de 1963
National Periodical Publications [DC Comics]
Enquanto isso, Batman, que até então tinha como mais marcantes inimigos o
palhaço assassino expressionista Coringa, o criminoso que desafiava as habilidades
detetivescas do herói com suas adivinhações Charada (Riddler), e a ladra femme fatale
Mulher-Gato (Cat Woman), agora enfrentava inimigos do Sci-fi ou os seus novos e
próprios supervilões. Em Batman #113, de fevereiro de 1958, o protagonista é
transportado para o planeta Zur-En-Arrh. Nesse planeta, Batman descobre que, por ser
um alienígena, adquiriu as mesmas habilidades que Superman possui na Terra e se alia à
versão local do Batman — em um uniforme vermelho, roxo e amarelo, exagerado até
para os padrões dos super-heróis — para confrontar um exército de invasores robôs. Em
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Batman #121, de fevereiro de 1959, Batman e Robin são congelados em enormes blocos
por um novo super-vilão, Mr. Zero — depois renomeado no seriado televisivo dos anos
1960 como Mr. Freeze —, para depois escaparem vivos e capturarem o inimigo. Ou
ainda, em Detective Comics #267, surge Bat-Mite, um duende mágico de outra
dimensão que é um fã obcecado do herói e passa a persegui-lo e usar seus poderes para
colocá-lo em situações absurdas só para que, ao superá-las, Batman se torne um herói
ainda mais valoroso. Em Wonder Woman #98, de maio de 1958, Kanigher e o
desenhista e arte-finalista Ross Andru (1927-1993) recontaram a história de origem da
Mulher-Maravilha a adaptando à nova tendência que ignorava o crime e a guerra e
concentrava-se em aventuras fantásticas.

Ed HERRON (1917-1966) [roteiro]; Dick SPRANG (1915-200) [ilustração]
Batman-Superman of Planet X
Batman #113 [capa], fevereiro de 1958
National Comics [DC Comics]
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Batman #117 [capa], agosto de 1958
National Comics [DC Comics]
O novo Flash era um sucesso, e a National era conhecida por pagar bem seus
artistas, mas desencorajar produções mais autorais em favor de um “estilo da casa” que
pudesse passar confiança e estabilidade ao público e garantir as vendas.13 Com o cenário
pós-CCA, tal conduta editorial só foi reforçada, e o novo padrão estabelecido com o
novo Flash não só foi levado aos títulos dos super-heróis já estabelecidos — Superman,
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Batman e Mulher-Maravilha — para garantir sua sobrevivência, como motivou a
criação de uma nova geração de heróis sob estas novas regras. Em Showcase #22, de
outubro de 1959, John Broome (1913-1999) e Gil Kane (1926-2000) ficaram
encarregados de repetir o ocorrido com Flash. Eles deveriam reinventar para os novos
tempos outro dos heróis da Era de Ouro: o Lanterna Verde.
Alan Scott, o Lanterna Verde da Era de Ouro criado por Bill Finger e Martin
Nodell em 1940, era um engenheiro que foi o único sobrevivente de um acidente
ferroviário graças a uma antiga lanterna que continha um meteoro mágico em seu
interior. Scott retirou um pedaço do metal da lanterna e confeccionou um anel que lhe
concedia capacidade de voo e de criar objetos com luz sólida, e tal anel precisava ser
recarregado a cada vinte e quatro horas na lanterna da qual se originara. Com seu anel
mágico, Scott dedicou-se e se vingar do empresário corrupto que provocou o acidente
após sua empresa ter perdido a licitação para o contrato da construção de uma ponte, e,
após isso, passou a combater o crime. O novo Lanterna Verde de Broome e Gil Kane
também possuía um anel que lhe concedia habilidades de voo e de criar objetos com a
luz, mas o tom de suas histórias era outro. Hal Jordan era um aviador piloto de testes
que foi transportado por uma luz verde até os escombros de um foguete. Dentro da nave
espacial acidentada estava o extraterrestre Abin Sur, possuidor de um anel com
funcionalidade similar à de Alan Scott, mas a lanterna na qual era recarregado não se
apresentava como mágica, e sim como uma bateria tecnológica produzida por uma
ciência avançada. Sur fazia parte de uma força policial espacial e, moribundo, deveria
nomear seu substituto e passar o anel e a bateria para ele. Sur seleciona Hal Jordan
primeiro por ele ser “destemido”, ou seja, capaz de enfrentar ameaças e valer-se de
forma apropriada das virtudes competitivas que receberia junto com o anel. Entretanto
explica para Jordan que haveria outra exigência para que este assumisse seu lugar: ele
deveria ser honesto. Ao passar nos dois testes e provar que não só seria capaz de se
valer das virtudes competitivas que receberia, mas também que já possuía entre seus
atributos as virtudes cooperativas, Jordan se torna o novo Lanterna Verde.
Provavelmente, pela primeira vez um super-herói teve sua primeira história e origem
narradas sem a manifestação de nenhuma forma de crime. A Showcase #22 trazia ainda
mais duas histórias protagonizadas pelo novo Lanterna Verde. A segunda história
mostrava o super-herói impedindo um desastre aéreo, e a terceira, lidando com um
míssil descontrolado. O novo herói pôde provar seu valor, mas sem a necessidade
nenhuma representação de crimes, vilania, incivilidade ou crueldade. O mundo de Hal
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Jordan parecia um lugar seguro, de tecnologia fantástica e cheia de potencial, no qual o
herói — um policial galáctico e, por consequência, representante das instituições —
salvava a população primeiramente de eventos fortuitos e inesperados e depois de
invasões de extraterrestres que traziam o mal como sendo este um fenômeno de fora do
planeta e não natural deste mundo.

John BROMME (1913-1999) [roteiro]; Gil KANE (1926-2000) [desenho]; Joe GIELLA
(1928-) [arte-final]
S.O.S. Lanterna Verde
Showcase #22 [detalhe], setembro-outubro de 1959
National Comics [DC Comics]14
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Após os novos Flash e Lanterna Verde, outras novas versões de super-heróis da
Era de Ouro passaram a ser criadas pela National em cenários próximos ao Sci-fi e sob
as convenções narrativas estabelecidas pelo segundo Flash, como caso do novo Átomo,
que diferente da versão da Era de Ouro — que se tratava de um homem baixo, mas
valente e forte —, era um cientista que desenvolvera uma tecnologia de encolhimento.
Também surgiram personagens completamente novos, como o Homem Elástico
(Elongated Man), e personagens da Era de Ouro esquecidos, como Arqueiro Verde e
Aquaman, foram trazidos de volta sob as novas regras da casa.
Mas tais mudanças temáticas ocorridas nas histórias em quadrinhos devido a
uma nova ideologia e condição social não vieram sozinhas. Junto com a nova proposta
ideológica e os novos temas, vieram também novas propostas formais. Com o fim da
representação da cidade como um ambiente perigoso e danoso e sua substituição pelo
ambiente da pólis modelo, o uso contraste da iluminação teatral barroca e expressionista
foi abandonado. O espaço pelo qual transitavam os personagens deveria ser um
ambiente seguro e confiável, não só psicologicamente, mas também objetivamente. O
que era representado não poderia dar margens para interpretações ambíguas ou
duvidosas que pudessem levar a interpretações imorais dos eventos narrados e ameaçar
a reputação dos artistas e editores no novo cenário moralista. O resultado foi
características formais cada vez menos pictóricas e mais de natureza linear. Os
personagens, elementos e cenários passaram a ser moldados por linhas limpas, claras e
bem definidas. A iluminação tornou-se clara e geralmente uniforme, sem o efeito teatral
presente na Era de Ouro, e mais homogênea. Levando em conta que o efeito de
contraste entre luz e sombra nos desenhos da Era de Ouro partia de uma premissa
Subjetivista que condicionava as características formais da obra em função ao efeito da
emoção literária, e que nessa nova produção os efeitos de ameaça, insegurança e
ambiguidade não eram mais desejáveis em função da representação de um mundo que
inspirasse a estabilidade e a manutenção do status quo, é compreensível esse
afastamento de tais modelos de representação de influência barroca e expressionista.
Durante a Era de Ouro, a representação do espaço de maneira naturalista era
evitada, inserindo os personagens e objetos em um espaço diegético definido apenas
quando necessário para se atingir o efeito estético planejado ou em função do
desenvolvimento da narrativa. E as noções de espaço, quando presentes, eram em muito
estabelecidas, uma vez que a perspectivas linear renascentista ou curva não eram
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empregadas, através do uso do contraste e de efeitos de luz e sombra. Sem esses efeitos
de luz e sombra negados pela nova kunstwollen, as ilustrações resultariam em formas
chapadas e de profundidade nula. Entretanto a nova estética da História em Quadrinhos
não foi conduzida por esse caminho. Infantino levou sua produção em outra direção. As
histórias em quadrinhos da EC, com seus projetos para produções de obras com as
propostas dos “crimes verdadeiros” e do terror de verossimilhança, haviam introduzido
novos elementos em suas produções a fim de dar maior efeito de “realidade” às histórias
que narravam. Ainda que tais atributos fossem empregados em função do tema e da
emoção literária, as características formais das produções da EC fugiam do
abstracionismo icônico e, intencionalmente, aproximavam-se de representações mais
naturalistas para provocar um maior efeito de reconhecimento e projeção dos medos e
anseios de seu público. Com a EC Comics tendo suas atividades quase completamente
encerradas, exceto pela Mad, e o fim dos quadrinhos de crime, a sua proposta estética já
havia sido apresentada e estava disponível para uso sem o perigo do artista a empregá-la
e adaptá-la a outros temas ser associado a esta produção. Infantino apropriou-se desse
naturalismo das formas e também das composições que simulavam enquadramentos
fotográficos e cinematográficos e criou uma nova proposta estética para o segundo
Flash.
Segundo

Worringer,

a

representação

abstracionista

e

a

busca

pela

individualidade material fechada leva à eliminação da representação das relações entre o
objeto e o espaço.15 Entretanto, com os efeitos formais de luz e sombra teatral em
função da narrativa, que eram definidores na execução do abstracionismo icônico
empregado pelos artistas da Era de Ouro, sendo negados, a forma de representar o
espaço através desta tradição de abstracionismo icônico tornou-se inaplicável. Seria
necessária uma nova abordagem formal que pudesse ser empregada sem os códigos
formais que estavam convencionados à representação de um espaço urbano, e de uma
sociedade que o define, decadente e vicioso. Tais códigos empregados eram as
apropriações e releituras de concepções artísticas do Barroco e do Expressionismo. E o
modelo artístico disponível no momento e que poderia funcionar sem tais preceitos era
justamente essa tendência de busca do naturalismo. O que Infantino fez foi apropriar-se
desse modelo de representação naturalista e eliminar dele as características
tradicionalmente vinculadas aos temas agora proibidos após o advento do CCA. Ao
negar essas características, Infantino se aproximou justamente das características que
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Wölfflin considerava opostas ao modelo barroco e que definia como pertencentes à
tradição da Arte Clássica.16
Podemos identificar nos trabalhos de Infantino e de outros artistas desse período
com cada vez mais intensidade a composição dos objetos a partir do uso de linhas
limpas e claras que definiam seus contornos, deixando claros os limites tangíveis dos
objetos representados e as separações entre tais objetos como elementos autônomos
dentro do desenho. Tal objetividade e “limpeza” da imagem também propiciaram um
novo tipo de representação de iluminação. A partir de então os tons de preto eram
usados apenas para objetos que no mundo real seriam negros, como cabelos escuros,
asfalto, ambientes noturnos ou sombras. Mas tais sombras tinham um caráter objetivo,
não ocorriam com função de causar um efeito de medo ou desconhecido, não eram
sombras aos moldes das do cinema expressionista, que ignoravam a comportamento
natural destas em favor de uma sombra artificial com finalidade narrativa ou de ilustrar
características psicológicas ou sensoriais subjetivas de um personagem específico. As
sombras nessa nova produção ocorriam de maneira pontual, tentando simular sombras
reais, sendo cada vez mais usadas com uma intenção naturalista. Em Showcase #4,
Infantino usa um efeito de sombreamento quando Flash persegue o Homem Tartaruga e
é enganado por ele. Mas esse uso de sombra é pontual, concentra-se na cena em que a
sombra é usada intencionalmente pelo vilão para enganar o herói e é executada de forma
objetiva, na forma de uma silhueta, não prejudicando a boa definição dos limites dos
objetos e contornos dos elementos diversos que compõem o quadro. A sombra é
executada tentando atingir uma lógica naturalista de iluminação, e não de maneira
arbitrária e jogando os elementos em uma ambiguidade de limites mascarados por
efeitos de luz e sombra como ocorria na tradição da Era de Ouro.
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Robert KANIGHER (1915-2002) [roteiro]; Carmine INFANTINO (1925-2013)
[desenho]
Showcase #4 [detalhe], outubro de 1956
National Comics [DC Comics]
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Formalmente, essa nova produção, que seria batizada como Era de Prata, parecia
se opor à estética anterior. As composições em contraste pictórico, que na Era de Ouro
eram utilizadas para criar ambientes sombrios que ocultavam perigos, deram lugar a
composições cada vez mais de caráter linear, sem sombras, em que o preenchimento se
dava através do uso de cores representando uma cidade limpa e bem iluminada onde não
existiam surpresas escondidas nos becos ou esquinas. Ambientes onde o bem e o mal
poderiam ser vistos e reconhecidos de longe. Os objetos e personagens passaram a ser
dispostos em planos paralelos em relação ao observador. Cada objeto em cena passou a
ter sua forma bem definida e autônoma em relação aos demais elementos.
Com a diminuição do sombreamento em negro, as cores passaram a ter mais
importância, e as cores primárias, em sua presunção de pureza e idealização, passaram a
ser utilizadas cada vez mais nos uniformes dos super-heróis e supervilões como uma
alerta de que estes personagens não eram cidadãos comuns, mas tão idealizados quanto
os tons que os ilustravam. Tal negação da predominância das sombras negras em favor
do uso do contraste entre cores claras, que já era usado ocasionalmente nos uniformes
dos super-heróis da Era de Ouro, passou a ser considerado meta estética a ser buscada
para representação de personagens idealizados e de uma sociedade também bela e ideal,
fugindo da concepção de cidade feia e decadente associada aos contrastes de sombras da
Era de Ouro. Tal busca pela clareza e uso similar de cores também era defendida por
Alberti como ideal para a pintura renascentista, que, entre outras afirmações a respeito,
escreveu “Com o contraste de cores a beleza será mais clara e leve.”17, aproximando
ainda mais a Era de Ouro de características formais da arte clássica. Ainda sobre o uso
das cores, Stan Goldberg (1932-2014), colorista da Marvel Comics nesse período, disse
sobre escolher cores claras e contrastantes para os uniformes dos super-heróis da Era de
Prata, que reforça a ideia das cores primárias como código indicativo de representação
de personagens e elementos idealizados:
Deixei o “4” azul e mantive uma área branca ao redor [do uniforme dos
integrantes do Quarteto Fantástico]. Aí, quando os vilões entravam — os
vilões de marrom queimado, verde escuro, púrpura, cinza, coisas assim —
eles ficavam em destaque.18

Ambiguidade de limites causada pela iluminação teatral impedia que as
ilustrações da Era de Ouro se tornassem chapadas e lhes concedia uma forma de
profundidade através desta incerteza dos limites dos objetos entre si e deles com o
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espaço em que se incluíam. Segundo Wölfflin: “a desvalorização do contorno traz
consigo a desvalorização do plano”19. Sendo o “plano” um modelo de organização dos
elementos de uma imagem através da disposição em camadas paralelas ao sentido da
superfície do suporte sobrepostas no espaço diegético, e seu oposto sendo uma
composição de elementos cujos limites não estão bem definidos em função da natureza
da iluminação representada e da composição pictórica e dispostos não através de uma
lógica de camadas paralelas, mas que possuem ainda assim uma noção de profundidade
gerada por essa indefinição. Segundo a teoria de Wölfflin, podem-se entender duas
lógicas diversas de compreender e representar o espaço diegético na imagem. O
primeiro, considerado por Wölfflin como Barroco e presente nas representações da Era
de Ouro, definido através da indefinição dos contornos e limites dos elementos
presentes no objeto e de sua iluminação estilizada.20 O segundo, usado por Infantino,
Mike Sekowsky (1923/1928-1989) e os demais artistas trabalhando no novo estilo pósCCA, valia-se de uma composição linear e limites bem definidos que precisava de uma
alternativa para definir o espaço em que os elementos estavam inseridos, e esta
alternativa foi uma forma específica de organização destes elementos. A esse segundo
modelo Wölfflin chamava de Clássico, e associava à produção da Arte Renascentista. 21
Assim, a composição pictórica e a iluminação não naturalista com função de um efeito
estético planejado condicionavam a antiga produção a uma lógica de representação
espacial que agora não era mais acessível por tais convenções formais não serem mais
empregadas. Diante do uso das convenções definidas por Wölfflin como “clássicas”,
que valorizavam a composição de disposição de objetos através de planos, foi adotada
uma nova concepção de representação do espaço diegético. O novo espaço diegético,
sem os antigos elementos que definiam o espaço na produção anterior, precisava ser
organizado para se compor como um espaço, e o modelo usado para sua organização foi
o mundo real, ou uma tentativa de simulação dele. Conforme já tratado, Worringer
entendia a representação naturalista não como uma simples tentativa de imitação do
mundo real, mas como uma tentativa em compreender as regras orgânicas naturais nas
quais o mundo real se organizava e uma busca em mimetizar tais regras de organização
ao compor uma representação artística e, com isso, provocar com mais eficácia
autoprojeção e o autogozo subjetivado do sujeito a se relacionar com a obra ao
encontrar nela as características que reconhecia como sendo do mundo em que vivia e
suas próprias.22 Alberti também entendia a representação naturalista não como uma
mimetização do mundo real e óptico tal como ele é, mas como a busca da representação
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de formas completas de beleza ideal a partir da imitação de pequenas partes belas
presentes em diferentes corpos existentes no mundo natural.23 Albrecht Dürer (14711528) tinha um entendimento similar ao de Alberti.24 Tal caminho artístico acabou
conduzindo a nova kunstwollen justamente para o lado oposto da antiga. Se a tradição
da Era de Ouro havia chegado a uma representação espacial abstrata, icônica ou
ausente, a nova vontade da arte levou seus artistas à representação espacial naturalista.
Em Showcase #4, Infantino inseriu seus personagens em um espaço diegético
bem diferente da lógica da Era de Ouro. Enquanto Barry Allen anda pelas ruas e dentro
de construções, podemos ver esquinas e salas concebidas na lógica da perspectiva
renascentista com o uso do ponto de fuga. O laboratório de Barry onde o acidente que o
transforma em Flash acontece também é executado de acordo com a perspectiva
renascentista. A grande maioria dos quadros possui um nível de detalhamento
exagerando para o padrão dos comic books. Nas histórias em quadrinhos para tiras de
jornais mais recentes de artistas acadêmicos da Era de Ouro, como Rip Kirby de
Raymond e Steve Canyon de Caniff, podia ser encontrado o naturalismo espacial
cenográfico, que parecia ser uma ânsia dos artistas de combater o vazio e preencher os
espaços de fundo com elementos decorativos, mas que não pareciam mais do que uma
cortina de fundo para os personagens e objetos em primeiro plano. Já nos desenhos de
Infantino, havia a presença de detalhes que não tinham função de colaborar diretamente
com os eventos da narrativa. Não eram elementos necessários e indispensáveis ao seu
desenvolvimento, e sim itens supérfluos como uma tampa de esgoto, uma persiana mais
ou menos aberta que a da janela ao lado, a porta aberta da caçamba de um caminhão ou
o letreiro de uma empresa fictícia em sua lateral, uma poça d’água acumulada na sarjeta
de uma rua. Também não se tratavam de elementos a serviço de um primeiro
reconhecimento de um novo cenário e que iam deixando de aparecer conforme o
ambiente em que se passava a cena já estava identificado, para voltarem a aparecer com
intensidade em uma ocasional mudança de cenário. Esses detalhes desnecessários
estavam presentes em quase todos os quadros, a exceção de alguns pequenos closes
introspectivos, mas mesmo em parte destes casos os elementos de cenário estavam
presentes. Também não se tratavam de elementos de espaço misto como os feitos por
Eisner, que combinava espaço diegético narrativo com elementos decorativos e
tipográficos de natureza espaçotópica ao criar suas páginas de apresentação. Tratava-se
de algo diferente de tudo isso. Eram detalhes cenográficos que apareciam de maneira
constante, mas não em excesso, que definiam o ambiente, mas não em função da
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narrativa, e sim em função dele próprio. Os cenários da Era de Ouro, que se
manifestavam em função da narrativa, só existiam segundo seus eventos e as impressões
estéticas planejadas pelos artistas, um espaço em função da emoção literária. Na
produção de Infantino era como se o cenário fosse algo de existência autônoma ao
personagem, que tivesse valor por ele próprio e que poderia ser desenhado sem a
presença deste personagem e ainda sim manter significado e função. Ainda, esses
elementos cenográficos eram colocados em um ambiente definido segundo a
perspectiva linear renascentista — ou algum modelo de perspectiva similar — e no qual
estavam inseridos os personagens e elementos de interação deles, fazendo com que os
personagens, objetos de ação, elementos cenográficos e o próprio espaço parecessem
integrados. O espaço diegético assumiu um caráter autônomo e objetivo que tentava
mimetizar a lógica de organização do espaço tridimensional real.
A nova tendência de representação espacial com seus elementos “supérfluos” à
narrativa apresentava uma nova característica: a busca pela representação que se
apropriasse de características não apenas conceituais do objeto representado, mas
também ópticos. Não bastava mais apenas inserir elementos mínimos e pontuais para
indicar subjetivamente o espaço apresentado e, uma vez identificado, a representação de
tais elementos se tornarem desnecessária. A cada nova cena, a cada novo
enquadramento, no recorte do campo visual inserido nas margens do requadro deveriam
estar presentes visualmente todos os elementos que estariam presentes se aquela cena
fosse real e vista por olhos humanos verdadeiros ali presentes, ou melhor, se fossem
capturados por uma câmera fotográfica ou cinematográfica ali alocada. Com essa
tendência à representação espacial naturalista e de verossimilhança óptica, a
representação generalista também cedeu lugar a uma nova representação, agora muito
mais específica. Para representar uma cadeira não bastava mais usar uma representação
genérica de uma cadeira qualquer. A mobília desenhada por Infantino em Flash #123,
por exemplo, era detalhada e específica para cada um dos diferentes espaços internos, e
isso valia para quase todos os objetos representados, de construções a veículos e placas
de rua. O novo modelo de representação espacial tratava-se justamente de organizar o
espaço representado de forma a permitir que ele próprio e todos seus personagens e
objetos cenográficos constituíssem-se de um espaço diegético compartilhado por todos
estes elementos e, diante de um sujeito a se relacionar com a obra, causasse o efeito de
parecer estruturar-se como um espaço real.
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Entretanto, ainda que se tratasse de uma representação de espaço tridimensional
naturalista, divergia do espaço diegético tridimensional de Eisner. O modelo espacial de
Eisner era concebido como um espaço tridimensionalmente estruturado, com elementos
dispostos em coordenadas específicas em função de três eixos, e tendo as ações
praticadas pelos personagens em função desses três eixos fictícios. O espaço
tridimensional naturalista de Infantino não se dava em função de uma elaboração de
elementos em coordenadas de três eixos que eram primeiro elaborados conceitualmente
e depois executados no papel a partir de escolhas de ângulos que enquadrariam este
espaço tridimensional hipotético como fazia Eisner. Infantino organizava o espaço, mas
seu método era através do uso da perspectiva renascentista e do ponto de fuga. O
enquadramento da cena e dos personagens vinha em primeiro lugar, e depois era
realizada a representação do espaço que os incluía segundo a lógica da perspectiva
linear renascentista. Já Eisner pensava primeiro o espaço com seus elementos dispersos
nele e depois imaginava as ações dos personagens em função do espaço diegético
previamente estipulado, que permitia que seus personagens se valessem dos elementos
de cenário, como se esconder atrás de uma caixa, contornar uma cerca ou tomar um
atalho. Em Flash #123, quando Barry Allen vai à casa de Jay Garrick, podemos notar
que a casa contém uma mobília específica que pode ser identificada e reconhecida nas
diferentes cenas em seus diversos quadros com diferentes enquadramentos. O abajur
sobre a mesa ao lado do grande sofá de Jay é sempre o mesmo e pode ser reconhecido
em uma posição específica na sala mesmo nos diferentes ângulos dos diferentes quadros
na história, mas se todos os quadros forem observados em conjunto e tentar-se
reconstruir a cena com precisão fotográfica, poderá se notar irregularidades e
assimetrias que não permitem reconstruir um espaço tridimensional preciso e regular.
Tratavam-se de espaços diegéticos naturalistas que poderiam inclusive ser
representações de um mesmo cenário, mas autônomos em cada quadro. Cada
representação do cenário tinha constituía-se dentro de uma lógica naturalista, mas que
não necessariamente precisava estar de acordo com as proporções exatas da próxima
representação do mesmo cenário no quadro seguinte, como acontecia nas obras de
Eisner. Não era a representação espacial aos moldes de Eisner, que a executava com
uma precisão detalhista que permitia sua reconstrução precisa em um espaço real e que
assim o era devido à importância de seu modo subjetivista de pensar o espaço em
função da narrativa. Mas também estava longe de ser a representação espacial
naturalista cenográfica de Caniff, que enchia o fundo de elementos decorativos e
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compunha os quadros em alternâncias vertiginosas entre plano e contraplano, mas que,
se reconstituído em um espaço real, não teria sentido algum ou, no máximo, poderia ser
montada a caixa com os lados internos cobertos de papel de parede. O espaço de
Infantino e seus contemporâneos era tridimensional, naturalista e autônomo, mas
acessório. Poderia existir sem a presença dos objetos e personagens da história e manter
seu sentido, mas não existia em função de um efeito estético narrativo, simplesmente
estava lá porque, se fosse aquele um ambiente real, lá estaria. Sua existência se dá em
função de uma necessidade de verossimilhança óptica.
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Gardner FOX (1911-1986) [roteiro]; Carmine INFANTINO (1925-2013) [desenho]; Joe
GIELLA (1928-) [arte-final]
Flash de Dois Mundos
Flash #123 [detalhe], setembro de 1961
National Periodical Publicatons [DC Comics]
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Essa mudança na forma de conceber e representar o espaço, que por sua vez foi
consequência de uma mudança ideológica e temática na produção de histórias em
quadrinhos, levaria a uma redefinição de toda a sua compreensão e execução. Nesse
momento, as características formais de representação do espaço romperam com a lógica
da Corrente Subjetivista e apresentaram um novo modo de pensar o espaço diegético e a
forma das histórias em quadrinhos. A representação espacial não se dava mais em
função de efeitos emocionais a serem projetados sobre o sujeito a se relacionar com a
obra, mas em função de sua própria representação. O espaço diegético deveria existir de
maneira autônoma e capaz de subsistir sem a presença de personagens ou narrativas que
o usassem como ambiente. A representação do espaço deveria servir como uma base
para os eventos narrados simulando uma pré-existência fictícia anterior a estes eventos,
como um palco construído antes dos atores o ocuparem e que continuará existindo após
o fim do espetáculo, mas vazio e a ser preenchido por eles. Assim manifestou-se pela
primeira vez uma Corrente Objetivista na História em Quadrinhos, que possuía entre
suas propostas estéticas a representação do espaço através da tentativa de mimetização
da forma de organização do espaço tridimensional presente no mundo real. Entretanto,
ainda assim, tratava-se de uma representação naturalista idealizada. O espaço, mesmo o
urbano da metrópole com seus arranha-céus, era sempre organizado, limpo, amplo e
claro. A cidade, mesmo repleta de prédios, possuía ruas e calçadas largas e espaçosas,
enquanto os ambientes internos costumavam serem amplos, confortáveis e bem
mobiliados. A arquitetura com influência da Art Déco e da Escola de Chicago deu lugar
a uma mistura de construção suburbana aconchegante com edifícios futuristas dignos
das histórias de Sci-fi que encaravam o desenvolvimento tecnológico com expectativas
otimistas. A urbanização deixara de ser um símbolo da decadência como ilustrava na
Era de Ouro para se tornar um símbolo de progresso.
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A produção da Era de Prata passou a se utilizar de uma nova, pelo menos para a
História em Quadrinhos, forma de representar e, por consequência, organizar o espaço.
Ou seja, uma nova forma de perspectiva. Segundo Dürer: “Perspectiva é uma palavra
latina que significa ‘ver através de’.”25 Tal conceito vai ao encontro do teorizado por
Alberti sobre a perspectiva como uma forma de organização mental e técnica de
execução que cria uma janela para representar o espaço tridimensional sobre uma
superfície plana.26 Consideramos a perspectiva como uma técnica para representar o
espaço diegético sobre uma superfície plana dando a ilusão de haver ali um espaço
virtual que representa um espaço tridimensional através de regras de significação
convencionadas e que ignora ou relativiza as características espaciais da superfície
plana utilizada como suporte. Dessa forma, somos levados a concluir que não existe
uma perspectiva absoluta, mas sim modelos variados de perspectiva que se diferenciam
conforme as convenções de representação estabelecidas na utilização de cada um destes
modelos, sendo a perspectiva curva e a perspectiva linear renascentista exemplos de tal
variação. Assim, acabamos por concordar com Panofsky de que a perspectiva se trata de
um fator estilístico27, mas a isto retomaremos mais adiante.
Ao apontarmos as diferenças entre os modelos de perspectiva — ou seja, de
organização do espaço — da Era de Ouro e da Era de Prata, notaremos que são
resultado de uma diferente maneira de entender o espaço diegético. No caso da Era de
Ouro, podemos tomar emprestados os termos usados por Panofsky para tratar da arte
helenística e romana28 e afirmar que seu espaço diegético era composto por
“justaposições” e “aglomerados” de elementos. Bastava ao espaço diegético da Era de
Ouro a presença dos personagens, dos objetos e das características definidoras do
ambiente em que estavam e, a partir da sobreposição destes elementos — apenas nas
proporções minimamente necessárias para a compreensão da narrativa e o alcance do
efeito de emoção literária — para compor o quadro. Não era necessário, e às vezes
também não conveniente, a representação completa do cenário ou a definição clara entre
os limites de cada objeto representado. Tomando mais uma vez emprestadas as palavras
de Panofsky e aplicando ao nosso exemplo “[…] manteve a ligação aos objetos isolados
e a um ponto tal qual que o espaço não era percepcionado como algo susceptível de
englobar e dissipar o contraste entre corpos e não-corpos.”29 A não definição entre os
corpos na representação não era só uma consequência do modelo de composição da
imagem, como era estilisticamente desejada e ampliada através das técnicas de
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representação de luz apropriadas do Expressionismo. Havia um entendimento de o
espaço diegético ser um espaço tridimensional, mas esta tridimensionalidade não
precisava ser representada segundo características de mimetização ópticas. O espaço era
entendido e representado não como um espaço-substância que necessitava ser
materializada visualmente na imagem, mas sim compreendido como um espaço-função.
Um fundo todo de uma mesma cor plana atrás de dois personagens era suficiente para se
entender que ali havia um espaço tridimensional, cujas características ópticas mínimas
teriam já sido apresentadas em um primeiro quadro anteriormente disposto que teve a
finalidade de introduzir o novo ambiente ao sujeito observador. A partir do
conhecimento do cenário já convencionado entre o autor e o leitor, a não representação
de novas características cenográficas significava as últimas características exibidas e
uma continuidade do espaço já apresentado.
Esse modelo de representação do espaço da Era de Ouro leva a um dissolver das
formas físicas na representação, que se perdem entre as sombras e desaparecem de um
quadro para o outro, mesmo que em ambos o mesmo ambiente seja representado. A
profundidade especial é entendida conforme a ordem em que os elementos são
justapostos — mais próximos ou afastados da chamada “janela” por Alberti, ou “plano
do quadro” por Panofsky30, que aplicado ao nosso objeto chamaremos de Plano da
Página — ou segundo a composição dos contrastes de luz e sombra. Entretanto tais
elementos em nada contribuem para uma valoração ou quantificação das distâncias
presentes entre os objetos, bem como confundem os limites entre estes mesmo objetos
representados. Temos o espaço que devora os objetos, que os contém ao mesmo tempo
em que os indefine. Voltando a Worringer, a abstração pode ser atingida retirando o
objeto de seu contexto espacial.31 No caso da Era de Ouro, sendo necessária uma
representação mínima de um espaço para a ocorrência de uma narrativa e para o alcance
da emoção literária, foi encontrado através de características estéticas do
Expressionismo uma forma de construir o espaço diegético. Ou seja, foi encontrado um
modelo de perspectiva que fosse o máximo possível abstrativo por si próprio. Tal
apropriação de características formais do Expressionismo não só contribuiu para uma
representação de formas menos naturalistas, como também para o surgimento desse
modelo de perspectiva próprio da Era de Ouro que abstrai por si só o que nele contém,
pois o Expressionismo como corrente estilística nega a perspectiva linear por negar a
objetividade do espaço tridimensional real32.
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O espaço no quadro da Era de Ouro existe como função. É uma área que está lá
reservada para significar um espaço diegético, que também só existe como função,
como aquilo que contém os elementos da narrativa, sejam eles personagens, objetos ou
ações, ao mesmo tempo em que relativiza as relações entre estes elementos às mínimas
necessárias para a compreensão da narrativa. Um espaço que não existe por si só, mas
como um ambiente necessário para que os objetos representados possam existir.
Já o modelo de perspectiva da Era de Prata segue diferentes convenções. Tratase de um espaço que existe em função de si próprio. A convenção da tradição da Era de
Prata apropria-se do modelo de perspectiva linear e atende à representação de um
espaço que organiza e delimita seu conteúdo. O sistema de perspectiva renascentista se
dá através da busca de fórmulas objetivas para transpor para a superfície plana o modelo
de organização atribuído ao espaço real.33 A esse modelo Panofsky classifica como
Systemraum, ou Espaço Sistemático, em oposição a um Aggregatraum, Espaço
Agregado ou Concentrado,34 que pode ser aplicado ao espaço composto por
justaposições da Era de Ouro. Tal modelo de perspectiva baseada no espaço sistemático
tem entre suas principais características a representação de um espaço que procurar
emular as características ópticas e organizacionais convencionadas como pertencentes
ao espaço real, ou seja, trata-se de uma representação de empenho naturalista. Sobre tal
concepção de espaço naturalista, Panofsky escreveu “A visão perspectiva [linear
renascentista] assenta na vontade de representar o espaço pictórico, em princípio, a
partir dos elementos do espaço empírico […]”35, mas, conforme já vimos, a
representação naturalista não se trata de unicamente da tentativa reproduzir os
elementos do mundo real, mas sim de mimetizar a estrutura de organização do mundo
real e a representação da beleza ideal através da reprodução de pequenos fragmentos
belos — segundo suas convenções estilísticas próprias — dispersos no mundo real com
objetivo de formar uma forma completa que seja bela de maneira verossimilhante às
regras do mundo natural, mas que de fato não existe como um todo de beleza perfeita. A
meta da representação naturalista é representar um espaço diegético idealizado, mas
que, ao mesmo tempo, pareça verossímil à realidade, o que, quando aplicado a temas e
conceitos sobrenaturais, Panofsky chama de “Reino do Visionário”36.
Mas tal contraste entre espaço concentrado e espaço sistemático não se dá só na
forma de construção do espaço diegético, ele se reproduz também em um âmbito
espaçotópico. A lógica de organização que sistematiza o espaço diegético nos quadros
da Era de Prata como um espaço autônomo e independente que segue as regras da janela
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de Alberti também é aplicada em relação à disposição dos quadros. Na produção da Era
de Prata os quadros costumam ser bem delimitados e organizados na página como
janelas autônomas e bem definidas. Na produção da Era de Ouro, Eisner também
organizava de seu espaço diegético de maneira sistemática, apesar de sob premissas
diferentes das dos artistas da Era de Prata. Ele transferia para a composição do espaço
topológico o sistema de organização que entende o espaço como concentrado e
organizado por justaposições. Assim, seus quadros se sobrepunham entre si, e seus
requadros muitas vezes não tinham delimitações nítidas ou se misturavam com os
elementos internos da diegese. A diagramação das páginas de Eisner era resultado de
uma sobreposição de quadros e outras unidades de linguagem que geravam um
metaquadro em que a definição e autonomia das janelas eram comprometidas, e a
planaridade do suporte e a condição da diegese como representação eram destacadas.
Assim, através da justaposição dos quadros e do emprego de um espaço topológico
concentrado, Eisner criava um espaço misto entre diegese e estrutura.
Se na Era de Ouro o espaço misto de Eisner era um mérito para a Corrente
Subjetivista por ser capaz de atingir um efeito estético específico e favorecer a emoção
literária, para o projeto estilístico Objetivista da Era de Prata ele era um problema, pois
comprometia a autonomia dos quadros e, por consequência, de sua diegese e elementos.
Em um projeto artístico que pretende mimetizar a organização do espaço tridimensional
naturalista e suas qualidades ópticas, a organização espaçotópica que remete à
planaridade do suporte e à falsidade da diegese lembrando seu caráter de simples
representação precisava ser negada. Assim, durante a Era de Prata evitou-se a
sobreposição de quadros, manipulação de requadros e quebras de quarta parede. Evitase qualquer técnica narrativa ou representacional que não siga o projeto da janela de
Alberti, resultando em um modelo de diagramação conservadora que nega até mesmo os
experimentos de linguagem executados na Era de Platina. Culmina-se o fim do requadro
que é estrutura, mas também se confunde com diegese. A separação de funções no
espaço topológico se torna bem definida, como os elementos dentro do quadro haviam
também se tornado. Os elementos da diegese foram confinados dentro da janela, e
apenas ocasionalmente um contorno de forma ou balão tocava a margem do requadro,
mas sempre de forma que não o agredisse ou provocasse confusão em relação ao
conteúdo dos demais quadros. Já a função estruturante da diagramação tornou-se
privilégio dos requadros e dos espaços vazios entre eles. A exceção das páginas
compostas de um único grande quadro, não há no período uma tendência a composições
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que deem ênfase ao metaquadro, uma vez que a diagramação sistemática do espaço
topológico dá autonomia aos quadros entendendo cada um como uma janela
independente para seu espaço diegético próprio que é todo contido por ele.
Durante a Era de Prata o desenvolvimento formal acaba rumando em busca das
técnicas de representação de perspectiva linear, da representação naturalista, do uso das
cores contrastantes, da composição linear, todas questões inerentes ao espaço diegético,
o conteúdo interior do quadro e o mundo virtual existente do outro lado da janela de
Alberti. Mas, em geral, há uma omissão na exploração e desenvolvimento de técnicas de
caráter espaçotópico que, com raras exceções como Jim Steranko (1938-), determinará
um padrão estático e conservador de diagramação para essa tradição artística.
Assim, identificamos e existência de dois modelos de perspectiva. Um modelo,
vinculado à tradição da Era de Ouro, baseado no espaço concentrado organizado através
da justaposição de elementos e que se realiza como espaço-função. E um segundo
modelo, vinculado à tradição da Era de Prata, que se constitui através de um espaço
sistematizado que simula a organização dos elementos segundo a mimetização de
características tridimensionais naturalistas que pretende se aproximar das disposições
espaciais quantificáveis e que se realiza como espaço-substância ao mimetizar as
características ópticas de forma verossímil.
Tal identificação de dois modelos diversos de perspectiva nos leva de volta à
conclusão de Panofsky de que a perspectiva se trata não de uma característica absoluta
ou de determinação de valor qualitativo de uma obra de arte, mas sim de mero fator
estilístico.37 Que, por sua vez, nos leva a entender a perspectiva como um mecanismo
pictórico diacrônico: um dispositivo e convenção de linguagem utilizada para a
resolução de problemas técnicos que surgem quando os mecanismos em vigor, por
algum motivo, deixam de ser eficientes.38 Ou seja, o modelo de perspectiva é fluído e
em constante adaptação segundo as necessidades dos artistas e empregá-lo em cada
contexto cultural.
Mas tal conclusão nos conduz a um novo problema, uma vez que relaciona a
dialética do desenvolvimento da perspectiva como mecanismo diacrônico ao surgimento
e resolução de um problema técnico. Gottfried Semper (1803-1879), em sua teoria
materialista sobre a arte, afirma que as características estilísticas são consequência de
três principais fatores: o propósito utilitário da obra, a matéria prima na qual a obra é
executada e a tecnologia empregada em sua execução.39 Assim, Semper vai ao encontro
com esse entendimento. Entretanto, se levarmos em conta os pressupostos de que o
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desenvolvimento que leva a mudanças de modelos de perspectiva surge como resultado
dialético do confronto de problemas técnicos na execução de um trabalho artístico e que
a perspectiva é um fator de natureza estilística, não conseguiremos aplicar tal modelo à
História da História em Quadrinhos, pelo menos não em relação à transição da Era de
Ouro para a Era de Prata, bem como em outros momentos de transição estilística. E o
motivo para tal impossibilidade de aplicação da teoria ao exemplo prático é porque a
última grande mudança tecnológica na produção de histórias em quadrinhos ocorrera no
início do século XX, quando a produção de histórias em quadrinhos abandonou o
modelo de impressão litográfico e, vinculada à produção e distribuição jornalística,
passou a ser reproduzida através do sistema de impressão offset. E a próxima grande
ruptura técnica só se iniciaria na década de 1980, com o surgimento das ilustrações
computadorizadas. Não houve nenhuma ruptura tecnológica na transição entre as
tradições artísticas da Era de Oura para a Era de Prata, apesar de ter ocorrido uma
mudança estilística.
Pare responder tal questão, voltamos a Riegl, que se opôs às premissas
materialistas de Semper. Segundo Riegl, os três fatores apontados por Semper, função,
material e tecnologia, têm apenas um papel de fator negativo no surgimento e
determinação de um estilo, pois o fator positivo determinante seria a Kunstwollen.40 O
artista não determinaria sua vontade artística, proposta de obra e sua execução, e por
consequência seu estilo, passivamente segundo os materiais e técnicas disponíveis
rendendo sua autonomia às forças do material de trabalho. Ao contrário, tendo um
objetivo artístico e ser executado e diante de materiais falhos e tecnologias insuficientes,
a natureza do artista o conduz a tentar moldar o material e desenvolver novas
tecnologias para, apesar das dificuldades apresentadas pelos três fatores da teoria
materialista de Semper, conseguir executar sua obra o mais próxima possível de sua
intenção e dos valores e características exigidas para a obra de arte em seu contexto
específico. Dessa forma, o principal determinante das características estilísticas são os
princípios que determinam a vontade da arte dos artistas da geração que produziu a obra
de arte e o estilo no qual foi executada.
Lavando em consideração que a perspectiva trata-se de uma característica de
natureza estilística e que ela se alterou na transição da Era de Ouro para a Era de Prata
enquanto no mesmo período não houve ruptura tecnológica, concluímos que a fator
determinante para tal alteração estilística se deu segundo uma mudança na vontade da
arte. Conclusão que é reforçado ao ter se identificado a ocorrência de, durante tal
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transição, uma mudança de valores socioculturais, que levou a mudanças temáticas e na
forma de compreender o espaço urbano e suas relações com a sociedade que o ocupa.
Dessa forma, somos levados a entender que o modelo de perspectiva não só se trata de
um fator estilístico quando empregado na representação do espaço, mas também se trata
de uma determinante e, ao mesmo tempo, de uma consequência da forma como a
geração a empregá-lo entende e se relaciona com o espaço. A perspectiva está
relacionado com o modelo de visão de mundo do artista e da sociedade que integra.
O novo naturalismo objetivo na representação espacial também trouxe com ele
outro legado da produção da EC Comics apropriado e resignificado: uma nova
convenção de enquadramento. Na produção de Infantino, principalmente, é notada uma
composição de forte influência cinematográfica que dispõe os elementos em diferentes
planos de profundidade em relação à janela ou superfície da página. E, conforme se
desenvolve a narrativa e o foco ou vez de fala se alterna entre os personagens, o
enquadramento se alterna entre planos e contraplanos, ou os elementos dentro do quadro
são dispostos de uma forma de emule um enquadramento em plongée ou contraplongée. Vale destacar que os dois últimos enquadramentos citados raramente
apareciam em uma história em quadrinhos da Era de Ouro, e isso se dá porque não
havia naquele período um projeto artístico que tentasse simular a representação espacial
segundo suas características sensorialmente perceptíveis. Foi o empenho em representar
segundo padrões de visualidade objetiva da nova produção que determinou a
necessidade artística de simular o enquadramento de uma câmera fotográfica ou
cinematográfica. Os desenhos de Sekowsky e Plastino não eram tão rigorosos quanto os
de Infantino no uso do enquadramento fotográfico, mas podem ser encontradas diversas
ocorrências de seu uso, principalmente em quadros que apresentavam uma imagem
enquadrada de maneira centralizada em um elemento no plano central principal,
enquanto um elemento parcialmente fora do recorte estabelecido pelo requadro aparecia
apenas parcialmente em um plano mais aproximado e mal enquadrado. A necessidade
de colocar um elemento em plano mais aproximado do que o principal e o enquadrá-lo
de maneira “ruim” não tinha objetivo algum narrativo ou temático, e sim apenas revela
uma vontade de reproduzir em seus desenhos em fenômeno que ocorria na fotografia.
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Robert KANIGHER (1915-2002) [roteiro]; Carmine INFANTINO (1925-2013)
[desenho]
Showcase #4 [detalhe], outubro de 1956
National Comics [DC Comics]
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Diante de um reaquecimento nas vendas dos títulos dedicados aos super-heróis
após sua nova postura editorial, Julius Schwartz elaborou mais um projeto de destaque.
Convocou o roteirista Gardner Fox e o desenhista Mike Sekowsky para trabalharem um
uma história em quadrinhos para ser publicada em The Brave and the Bold #28, de
março de 1960. A premissa seria elaborar uma nova versão para os novos tempos da
antiga Sociedade da Justiça da América. Essa nova equipe foi formada pelo Caçador de
Marte, os novos Flash e Lanterna Verde, e as versões adaptadas para a nova kunstwollen
de Superman, Batman, Mulher-Maravilha e Aquaman e foi batizada como Liga da
Justiça da América – LJA (Justice League of America – JLA). Nessa primeira história,
já de início se distanciava das aventuras da SJA. Pelas mãos de diferentes artistas em All
Star Comics #3 de 1940, os integrantes da SJA se reuniram pela primeira fez em um
encontro em que cada um narrava sua própria aventura solitária contra criminosos e
selvagens. Na história de estreia da LJA, não há gangsters, monstros sobrenaturais ou
tribos bárbaras que representam a incivilidade da sociedade, e sim um mal externo
vindo de fora da Terra, que é naturalmente organizada e estável. Tal mal se manifesta
segundo uma premissa de Sci-fi um tanto absurda: Aquaman nada pelos oceanos quando
um baiacu o alerta através de telepatia de que testemunhou a chegada à Terra de Starro,
O Conquistador, uma estrela-do-mar gigante vinda do espaço. Starro seleciona três
estrelas-do-mar comuns e lhes concede poderes e forma similares aos seus para que
sejam seus agentes neste planeta. Assim Aquaman reúne os membros da LJA, ocupados
cada um em realizar sua própria proeza fantástica — exceto pela Mulher-Maravilha, que
dedicava seu tempo a explicar mais uma vez a Steve Trevor que não poderia se casar
com ele antes de acabar com a injustiça do mundo. Superman e Batman alertam a
equipe que não podem comparecer, pois estão realizando missões importantes que não
podem ser interrompidas, enquanto os demais, divididos, partem para confrontar os
agentes de Starro. Um dos agentes de Starro se dedica a atacar um bombardeiro da força
aérea estadunidense para roubar dele uma bomba atômica e, ao ativá-la, absorver sua
energia. O segundo agente sequestra um prédio de arquitetura futurista e alça voo para
roubar a inteligência dos cientistas que se encontram nele. O terceiro assume o controle
mental dos habitantes de cidade de Happy Harbor. Os confrontos com os agentes de
Starro se dão na forma de capítulos, e, em um capítulo final, os super-heróis se reúnem
para confrontar o próprio Starro com a ajuda de Snapper Carr, um adolescente que
escapou do controle mental de Starro ao se sujar com cal e assim revela o ponto fraco
do invasor extraterrestre. Tal história talvez seja a mais fantasticamente absurda de
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todas as escritas por Fox até aquele momento. Não há crime, pelo menos não nos
padrões de verossimilhança com o mundo real. O vilão é uma estrela-do-mar gingante e
voadora vinda do espaço que absorve energia atômica e inteligências e se descobre
capaz de controlar as mentes dos humanos. Mas há vários pequenos divertidos
absurdos, como o baiacu que não só avisa Aquaman, como atende pelo nome de Peter,
Flash correndo ao redor de um tornado no sentido inverso de seu giro até desmanchá-lo
por completo, Superman no espaço destruindo meteoros gigantes com seus socos para
que eles não atinjam a Terra, a Mulher-Maravilha tendo prendido seu laço mágico na
cauda de seu avião invisível, que a puxa, enquanto calça seus pés no topo do laboratório
em queda livre na estratosfera “guiando o prédio com as pernas como esquis gigantes”
até aterrissá-lo em segurança e ainda o talvez o mais inverossímil de todos os momentos
quando os pilotos militares do bombardeiro que carrega uma bomba atômica veem uma
estrela do mar gigante voando em sua direção e decidem não disparar contra a criatura,
pois ela poderia apenas estar passando por eles pacificamente e, só quando são atacados
de fato e sem possibilidade de escapar, decidem atacar de volta com suas armas de fogo
afirmando que foi o monstro quem iniciou a agressão, e eles apenas estavam se
defendendo.

Gardner FOX (1911-1986) [roteiro]; Mike SEKOWSKY (1923-1989) [desenho];
Bernard SACHS, Joe GIELLA (1928-) e Murphy ANDERSON (1926-2015) [arte-final]
Starro, O Conquistador
The Brave and the Bold #28 [detalhe], março-abril de 1960
National Comics [DC Comics]41
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A história em quadrinhos de Fox e Sekowsky em nenhum momento se aproxima
dos temas da produção da Era de Ouro. O roteiro de Fox não apresenta crítica social
alguma, não fala dos efeitos colaterais da urbanização, não trata de crimes nem da
selvageria natural do ser humano. A Terra, que é uma versão idílica dos EUA, uma pólis
modelo, precisa ser protegida de um mal que não é parte nem natural a ela, e sim vindo
de fora, externo aos seus habitantes que necessitam ser protegidos e só lhes cabe ser
controlados mentalmente pelo agente de Starro até que Flash os salve. Até mesmo Peter,
o baiacu, na sua condição de individuo fantástico capaz de se comunicar
telepaticamente com Aquaman, tem um papel mais ativo na resistência planetária à
invasão alienígena do que a maioria dos homens comuns que habitam a Terra — por
“Terra”, entender “EUA”. O tema principal é a manutenção do status quo, o conflito
entre forças sobre-humanas que decidirão o destino da sociedade, enquanto os homens
comuns assistem e aguardam seu resultado. Já o estilo formal de Sekowsky é muito
próximo daquele estabelecido por Infantino. Sekowsky apresenta mais quadros em que
não há cenário de fundo desenhado do que em uma história desenhado por Infantino,
mas a grande maioria destes quadros se dá em cenas externas no campo ou em pleno
voo, em que o céu é o único fundo a ser mostrado. Mas o nível de detalhamento de
elementos que expressam características puramente ópticas dos cenários, das proporções
naturalistas do corpo humano, da execução de representações de arquitetura e tecnologia
futurista de um naturalismo idealizado, todas essas características formais passaram a
aparecer com cada vez mais recorrência nas edições seguintes. Os temas também se
mantiveram, a LJA enfrentava cientistas viajantes no tempo, robôs capazes de duplicar
os poderes sobre-humanos dos membros da equipe — uma vez que as virtudes
competitivas não eram mais exclusivas dos heróis —, magos, ditadores de outras
dimensões, conquistadores extraterrestres, dinossauros. Todo um mundo de oponentes
tão fantásticos quanto os super-heróis ou ainda mais ameaçando a ordem natural e
correta da civilização estadunidense.
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Gardner FOX (1911-1986) [roteiro]; Mike SEKOWSKY (1923-1989) [desenho];
Bernard SACHS, Joe GIELLA (1928-) e Murphy ANDERSON (1926-2015) [arte-final]
Starro, O Conquistador
The Brave and the Bold #28 [detalhe], março-abril de 1960
National Comics [DC Comics]43
Mas The Brave and the Bold #28 foi responsável por mais um grande feito. Algo
que já fora insinuado durante a Era de Ouro, mas nunca devidamente explorado. Os
integrantes da SJA se reuniam para compartilhar entre eles suas aventuras solo, já os
membros da LJA se reuniam para participarem juntos de aventuras coletivas. Estava
presente a premissa de que todos os super-heróis da National viviam em um mesmo
universo compartilhado. Não só a LJA ganhou um título próprio em outubro-novembro
de 1960, como The Brave and the Bold continuou a apresentar histórias protagonizadas
pelos encontros de dois ou mais super-heróis. Mas Schwartz não se deu por satisfeito, e
em Flash #123, de setembro de 1961, Fox e Infantino realizaram mais uma inovação
narrativa. Na história que apresentara Barry Allen, o segundo Flash, fora explicado que
ele era um leitor das revistas de histórias em quadrinhos da Era de Ouro e que decidiu
assumir o nome de Flash influenciado pelo antigo super-herói das histórias que lia. Fox
e Infantino apresentam em Flash #123 a história Flash de Dois mundos, na qual Barry
Allen, ao entreter órfãos em uma apresentação em sua Central City, acidentalmente
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vibra seu corpo em uma velocidade muito intensa e é transportado para um universo
alternativo — cuja existência é explicada segundo preceitos do Sci-fi a partir dos
pressupostos científicos de que dois objetos podem ocupar o mesmo espaço desde que
vibrem em frequências diferentes — no qual todos os personagens e eventos
apresentados nas histórias em quadrinhos da National da Era de Ouro existiram e
ocorreram. Ou seja, Barry é transportado para o universo ficcional dos heróis da Era de
Ouro que até então eram mostrados como sendo uma diegese para ele tanto quanto era
para o leitor. Uma vez lá, Barry encontra Jay Garrick e explica que conhece sua origem,
sua identidade secreta e seus feitos, pois os leu em histórias em quadrinhos no seu
universo que o inspiraram a também se tornar um Flash. Jay é apresentado como um
homem de meia idade, vinte anos mais velho do que em sua primeira aparição, casado
com sua namorada Joan e aposentado. Mas Jay volta à ativa para, junto com Barry,
combater alguns de seus antigos inimigos antes que Barry volte para seu próprio
universo.
Flash #123 acabou provocando algumas consequências. Primeiro, a relação que
a história estabeleceu com o público leitor. Barry Allen, um fã de histórias em
quadrinhos, descobriu que em algum universo paralelo seus heróis, que para ele até
então eram ficção, existiam de fato e estavam acessíveis para interação. Tal brincadeira
narrativa permitia aos leitores mais imaginativos divagar sobre a possibilidade de seus
heróis também existirem de fato em alguma realidade distante e assim se aproximarem
mais de seus personagens que, de tão idealizados, estavam mais longe do fenômeno da
autoprojeção do que os protagonistas das histórias em quadrinhos de outras épocas.
Ainda, permitiu que os heróis da Era de Ouro fossem recuperados como habitantes de
um universo paralelo, que passou a ser chamado de Terra-2, enquanto o universo
diegético da nova geração de heróis ganhou o nome de Terra-1. Nessa Terra-2, não só
habitavam Jay Garrick e Alan Scott e outros heróis cujas novas versões possuíam
grandes diferenças em relação às antigas, como versões de Superman, Batman, MulherMaravilha e outros personagens que haviam sido recuperados dentro da nova
kusntwollen. A explicação narrativa criada era de que não houve uma mudança na
conduta de Superman e outros, mas sim que o Superman que seguia os novos temas e
formas artísticas pós-CCA era um personagem diverso, um Superman que habitava a
Terra-1 junto com Barry Allen e a LJA, enquanto um Superman original, mais velho e
experiente e que protagonizara as histórias elaboradas durante a Era de Ouro, habitava a
Terra-2 junto de Jay Garrick e da SJA. Schwartz transformou o universo ficcional
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compartilhado pelos personagens em dois distintos, mas que existiam um ao lado do
outro e a uma mudança de frequência vibracional de distância. A partir de então vários
dos personagens esquecidos da Era de Ouro voltaram a aparecer, apesar de estas novas
aparições ocorrerem agora segundo as novas regras e convenções artísticas, o que
acabou acarretando, a partir de 1963, nos encontros anuais entre a LJA e a SJA. Com a
reaparição de vários dos antigos super-heróis, Julius Schwartz passou a usar o termo
“Era de Ouro” para defini-los, inclusive nas chamadas de capas e propagandas para
diferenciar as diferentes versões de personagens com o mesmo nome, e proclamou que
essa nova geração de super-heróis que promovia a reascensão do gênero seria a “Era de
Prata” da História em Quadrinhos.
Voltando às questões formais dessa nova tendência artística chamada de Era de
Prata, a representação naturalista do espaço levou ainda a outra consequência. Uma
representação espacial que tinha como objetivo simular as regras de organização do
espaço tridimensional real e as características da percepção óptica não poderia ser
manifestada de forma plena enquanto fosse habitada por personagens representados
segundo preceitos do abstracionismo icônico geometrizante. Como afirma Worringer, a
representação espacial é a maior inimiga do esforço de abstração44, e essa representação
espacial acabou levando a representação dos elementos inseridos neste espaço a
condicionarem-se a ele. Pode-se perceber nos trabalhos de Infantino, Plastino e
Sekowsky uma aproximação da representação naturalista ao executarem seus
personagens. Esses personagens não eram absolutamente naturalistas, inclusive porque
apresentavam várias características fantásticas que não existam no mundo real para
serem mimetizadas de maneira plena e segundo suas ocorrências no mundo fático, mas
há uma clara tentativa se reproduzir de forma aproximada os modelos naturalistas. Na
tradição da Era de Ouro, os personagens eram executados de maneira “econômica”, que
convertia os modelos naturais em aproximação de formas geométricas convencionais.
Um corpo humano poderia ser reduzido a linhas genéricas que delimitasse seu contorno
e indicassem os elementos necessários para constituir um corpo, dois pontos ou linhas
poderiam significar um par de olhos que, com mais duas linhas — boca e nariz —,
formava um rosto, e era o suficiente para dar conta da representação. Já, segundo a nova
vontade da arte, era necessário mais do que um simples conjunto de linhas simples para
caracterizar um personagem. Infantino e Sekowsky passaram a usar uma série de
complexos conjuntos de linhas, com hachuras que davam volume e profundidade, nos
rostos. As faces agora possuíam olheiras, rugas na testa. Jay Garrick, ainda um super-
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herói, mas agora um homem já na meia idade, possuía vincos de demarcavam sua idade
na pele. Infantino o desenhava com rugas no rosto e mãos envelhecidas, algo
impensável ao se conceber um herói durante a Era de Ouro, não só por o heroísmo em si
ser um elemento intrinsecamente dependente das virtudes competitivas e do empenho
em confrontar a selvageria — característica associada necessariamente a uma força e
agressividade da juventude, e que na Era de Prata foram substituídos como atributos
determinantes do heroísmo por uma série de valores morais representados pelas virtudes
cooperativas —, como por a História em Quadrinhos, naquele período, não ser uma arte
que se preocupava em representar características de texturas de superfície, que são na
ilustração mais de natureza óptica do que conceitual ou narrativa.
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Com o afastamento do abstracionismo icônico geométrico inorgânico, houve um
afastamento da execução dos desenhos dos personagens a partir da adaptação de seus
corpos a formas geométricas básicas e convencionadas. Tais corpos começaram a ser
desenhados tentando simular características de corpos reais quando vistos pelo olho
humano. O primeiro efeito disso é a proporcionalidade. Se nos desenhos da Era de Ouro
os corpos eram esquemáticos, indicando elementos físicos, mas em desacordo com a
simetria e proporcionalidade de corpos reais, na Era de Prata tratava-se justamente do
inverso. A busca pela representação do corpo humano passou a seguir as regras da arte
naturalista, ou seja, segundo Worringer, simulando as estruturas de organização
presentes no mundo material tridimensional de forma que o sujeito, ao confrontar-se
com a obra, encontrasse nela os padrões nos quais os objetos representados se
organizariam se existissem de fato no mundo real.46 Tais padrões básicos que se
tornaram o fator determinante para a representação de personagens na Era de Prata
foram a proporcionalidade e simetria. Na produção dos artistas da Era de Prata
encontram-se personagens com corpos de proporções ideais, com musculaturas não
exageradas como de um fisiculturista, mas bem definidas, como de um atleta do período
histórico em que foram realizadas. Nesse empenho pela representação naturalista
segundo preceitos da percepção óptica também surgiu uma busca pela representação de
texturas que não existia na Era de Ouro. Na produção anterior, a convenção era pela
representação das formas, dos contornos gerais, que não necessariamente eram bem
definidos, mas que tinham justamente nesta indefinição seu efeito de profundidade e
volume. Na produção da Era de Prata há uma necessidade em apresentar mais do que as
formas gerais que codificam um conceito, faz-se necessário a representação das
qualidades ópticas específicas daquilo que é representado.
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Jay Garrick não poderia mais ser representado apenas segundo os contornos
vagos de seu corpo, nesse novo momento a textura de sua roupa tornou-se importante,
com os relevos, dobras e demais detalhes de panejamento. Sua manga retraia-se
mostrando seu pulso quando erguia o braço e se acumulava em dobras na articulação do
lado oposto ao seu cotovelo. Tal representação da reação do tecido não tinha uma
finalidade diretamente narrativa ou temática nem contribuía diretamente para se criar
um efeito emocional específico ou de tensão sobre o leitor. Estava presente
simplesmente porque o artista desejava representar em sua obra elementos que estariam
presentes se tal imagem não fosse uma representação, e sim acontecimento real. Tal
efeito não era de natureza narrativa, mas puramente estética, e a palavra “estética” aqui
talvez deva ser utilizada em um sentido bem próximo daquele empregado por
Baumgarten, uma vez que a busca pela mimetização na produção artística dos padrões
orgânicos harmônicos presentes na natureza trata-se de uma busca por um determinado
padrão de beleza. A produção da Era de Prata não pode ser associada aos preceitos da
Corrente Subjetivista que determinavam a vontade da arte da Era de Ouro,
principalmente porque o ideal de forma em função da narrativa não era mais uma
prática. As características formais adquiriram na Era de Prata uma autonomia, passaram
a existir por elas próprias e em função de um ideal de beleza específico da forma, e não
mais apenas em função de um ideal estético que vinha da emoção literária. A ilustração
passou a ser compreendida e executada como sendo ela capaz de conter um senso de
beleza que partia de sua própria estrutura, harmonia e mimetismo de padrões do mundo
natural, e não ser mais apenas um veículo pelo qual se manifestava a beleza — ou
outras categorias estéticas — vindas do tema da narrativa. E uma consequência advinda
disso é uma autonomia do desenhista e arte-finalista como artista. No início da Era de
Ouro existiram ilustradores que se destacaram por suas habilidades formais, como Hal
Foster e Alex Raymond, mas essa valorização da pura ilustração perdeu força conforme
a tradição artística do período foi se aproximando dos preceitos do Expressionismo.
Após isso, surgiram escritores-desenhistas que se destacaram por seus trabalhos, que
executavam sozinhos roteiro e ilustração, como no caso de Eisner. Mas a maioria das
histórias em quadrinhos de sucesso de público, como Superman, Batman, Capitão
América e Capitão Marvel, davam-se pelo seu tema cativante. Enquanto a prática
editorial era muitas vezes valer-se de qualquer ilustrador mediano que estivesse
disponível por um preço razoável, ou, no caso da National, condicionar seus desenhistas
e ilustradores a se manterem em um “estilo da casa” padronizado sem muita variedade
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ou atributos de diferenciação autoral, ou ainda na comum prática de uso de desenhistas
fantasmas que produziam páginas em série e segmentadas, que depois eram editadas e
recebiam a assinatura de um diretor de estúdio, não importando para o editor e para o
leitor qual artista tinha executado qual segmento, desde que esses segmentos dessem
conta de contar a história. Até mesmo as ilustrações de Johnny Craig que foram usadas
como exemplo na audiência do Subcomitê de Delinquência Juvenil do Senado dos
Estados Unidos foram julgadas pelas autoridades e pelo público conservador em geral
não por suas características formais e méritos artísticos, mas exclusivamente pelo tema
do qual agia como veículo. O desenhista, na Era de Ouro, era muitas vezes uma peça
necessária para a realização da obra na medida em que realizava e dava forma à
narrativa. Mas na Era de Prata as qualidades artísticas formais também passaram a ser
um dos atributos para se valorizar uma história em quadrinhos, e a presença de Infantino
ou de Jack Kirby como responsáveis pelos desenhos de uma edição poderiam ser um
dos fatores que determinaria a procura do público por tal obra e, consequentemente,
pelo seu sucesso comercial.
A representação dos personagens segundo critérios naturalistas teve mais alguns
efeitos sobre a forma de se relacionar com as histórias em quadrinhos. Tanto
McCloud47, quanto Eisner48 entendem que o abstracionismo icônico se realiza através da
supressão de algumas das características do objeto ou indivíduo representado em função
de um reforço em algumas características específicas previamente selecionadas. Tal
representação abstracionista “amplificaria seu significado” e permitiria uma mais fácil
identificação do leitor com o personagem. A redução de objetos e personagens a formas
básicas e simplificadas, sua conversão à individualidade material fechada, torna-os
menos uma forma e mais um conceito. O conceito abstraído é mais próximo da
identificação de um objeto qualquer da mesma categoria do que seria um objeto
específico com características pontuais e únicas que o diferem de outros da mesma
espécie. O abstracionismo icônico não só age como catalisador do fenômeno da
projeção sentimental, como pode — na forma do Cartoon, por exemplo — dar uma
intensidade humorística e emocional a um personagem através de seus exageros.
Entretanto as convenções formais da Era de Prata rumaram na direção inversa, ao
encontro da representação naturalista. Segundo a tendência naturalista em sua
reprodução dos padrões de organização orgânicos da natureza e das características
ópticas das formas, a prática do suprimento de características visuais dos objetos em
favor dos exageros de outros foi sendo deixada de lado. O resultado foram formas mais
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próximas das impressões visuais causadas pela visão de suas equivalentes no mundo
real, mas, com isto, uma perda da intensidade e do efeito da representação. Os
personagens da Era de Prata eram proporcionais, simétricos verossímeis, mas sem
nenhuma característica marcante que os destacassem. Os integrantes a LJA de
Sekowsky tinham rostos que variavam em suas formas, cada um com seu próprio
formato de queixo, olhos, nariz, mas tais características que os distinguiam eram tão
pouco intensas e sem apelo visual que é extremamente difícil citar quais eram as
diferenças entre os rotos de Aquaman, Superman, Flash ou Lanterna Verde sem colocar
as imagens de todos lado a lado e examiná-las minuciosamente. Eram quase como se
todos os personagens tivessem saído de uma mesma linha de produção, com pequenas
variações pontuais, de um mesmo molde de homem ocidental, branco e atlético.
Georges Didi-Huberman (1953-) aponta que Johan Joachim Winckelmann
(1717-1768) reconhecera e interpretara, a partir de suas observações sobre a arte
clássica, um caráter anti-páthos nessa produção. Como se os ideais de beleza e as
virtudes artísticas clássicas fossem opostos a qualquer manifestação de deformidade ou
intensa tensão na representação de figuras do mundo natural.49 Segundo Winckelmann:
Quanto mais calma é a postura do corpo, mais ela é capaz de exprimir o
verdadeiro caráter da alma: em todas as posições que se afastam muito do
repouso a alma não se acha no estado que lhe é próprio, mas se encontra
num estado de violência e coerção. Nesses estados de paixão violenta ela se
reconhece mais facilmente, mas, em contrapartida, é no estado de repouso
50
que ela é grande e nobre.

Alberti concorda com Winckelmann ao defender que as características de
aparência física e de movimentação empregadas em uma representação deveriam ser um
reflexo das características morais e emocionais do personagem representado.51
A busca pela organização da imagem e da diegese segundo seus significantes,
existentes ou hipotéticos, no mundo material e pela beleza parece ter conduzido os
artistas da Era de Prata e seguir o mesmo caminho de Winckelmann. Os personagens
idealizados das histórias em quadrinhos eram antes apresentados através de formas
intensas, mas desproporcionais e assimétricas. Sob a nova proposta artístico-ideológica
Objetivista e moralizante, os super-heróis assumiram formas harmônicas quase estáticas
na mesma proporção que suas personalidades e areté heroica foram cristalizadas. O
super-herói tornou-se uma alegoria daquilo que é superior ao homem, não apenas ao
poder realizar feitos impossíveis, mas ao se tornar um indivíduo moralmente superior e,
como isso, superar os exageros das emoções humanas intensas. Havia no herói um
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empenho que o conduzia à busca pela justiça, mas não ao ponto de distorcer suas
emoções fazendo-o sair de seu estado harmônico e, com isso, dar às suas formas
padrões desarmônicos que manifestassem esse desequilíbrio interno. O super-herói da
Era de Prata comprovava mais uma fez seu domínio absoluto sobre as virtudes
cooperativas ao estar acima da possibilidade de entrar em estado de hybris. E um herói
que tem sua “alma” imaculada de vícios jamais poderia manifestar tais vícios através de
seu corpo.
Também se perdeu a intensidade da personalidade heroica da Era de Ouro. O
herói que antes empolgava com seus brados e desafios, com sua ousadia e coragem
temerária, com sua explosão de agressividade, com o típico deboche de um Clark Kent
que não se levava a sério ao, após ser chamado de covarde e fraco por Lois Lane, dava
uma piscadela para o leitor relembrando o segredo que o herói e seu público
compartilhavam, perdera sua intensidade. O novo super-herói encarava desafios muito
mais fantásticos do que os sequer sonhados pelos heróis da Era de Ouro, mas fazia isso
quase como um procedimento burocrático e automatizado, como faria qualquer outro
personagem se estivesse no seu lugar e possuísse suas habilidades, uma vez que parecia
haver apenas uma personalidade, uma forma de conduta moral. A única exceção para o
modelo de ação possuído por quase todos os personagens eram os supervilões, que eram
a ameaça justamente por não aceitarem a forma vigente de organização da pólis. Havia
uma diluição estética e psicológica que deixara todos os personagens muito parecidos e
sem carisma. Tornara-se assim difícil para seu público se identificar e se projetar no
herói, mas talvez essa também não era uma das propostas da kunstwollen presente na
Era de Prata. A representação naturalista com sua especificidade nas formas afastava o
herói de seu público dificultando para este se identificar com o primeiro, mas a função
do herói da Era de Prata não era promover esse tipo de catarse. O herói da Era de Prata
não estava ali para ser identificado, pelo contrário, era um modelo idealizado e
inatingível, era uma alegoria das instituições que cuidavam da vida do homem comum
enquanto este não deveria se preocupar e poderia continuar com sua vida de produção e
consumo. O público não deveria se sentir como o herói, ou o herói não deveria ser uma
forma do leitor se imaginar resolvendo situações impossíveis. O super-herói naquele
momento era um modelo ideal jamais alcançável, mas cuja conduta moral deveria ser
imitada na tentativa de fazer daquele que o imita um cidadão mais próximo do modelo
que mais traria benefícios à sociedade da qual fazia parte. Imitar o herói seria encarnar
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suas virtudes cooperativas, defender e manter o status quo e se inserir de maneira
funcional na sociedade.
Essa nova forma de compreender e elaborar as histórias em quadrinhos levara tal
linguagem artística, no período, a uma nova dicotomia que ainda não fora apresentada.
Enquanto formalmente se afastou do abstracionismo icônico e da representação
subjetiva do espaço presente na produção da Era de Ouro em favor de uma aproximação
da representação naturalista e da representação objetiva do espaço, ao mesmo tempo,
afastou-se dos temas que tratavam de problemas sociais e da vida urbana em favor de
narrativas fantásticas e absurdas. A Era Prata se manifestou através de um naturalismo
formal simultâneo a um idealismo temático. O que é interessante se comparado à
tendência dominante na Era de Ouro, cuja tradição era justamente de tratar de temas
próximos dos problemas sociais presentes na realidade, mas através de formas abstratas.
Se recorrermos mais uma vez ao esquema triangular de representação de McCloud52,
acharemos lugar para as convenções de representação da Era de Prata próximos à base,
a Margem Representacional, perto de seu vértice do lado esquerdo onde encontra com a
Margem Retinal. Ou seja, formas que necessariamente estão vinculadas a um objeto que
desejam significar e que buscam estabelecer esta relação de significante a partir de uma
semelhança óptica com o significado. Ainda, se estabelecermos uma linha
representacional análoga, que valesse não só para questões formais, como também para
critérios de natureza temáticos, com o vértice “Realidade” em uma extremidade e um
vértice “Significado” em outra, o resultado seria que a produção da Era de Ouro e seus
preceitos subjetivistas tenderiam a levar as formas rumo à extremidade “Significado”,
enquanto o tema tenderia à extremidade “Realidade”. Já as convenções artísticas da Era
de Prata e sua natureza Objetivsita conduziriam as formas ao vértice “Realidade”,
enquanto as alegorias de seu tema o aproximariam do “Significado”.
A combinação do idealismo temático com o naturalismo formal nos leva mais
uma vez para o que Panofsky chamou de Reino do Visionário. A possibilidade de
estabelecer uma relação que gere os efeitos da catarse e da projeção sentimental mesmo
se tratando de temas superiores e sobrenaturais através da vinculação destes temas com
características do espaço natural ao qual o sujeito pertence. Nas palavras de Panofsky:
Nele, o milagroso torna-se experiência directa do observador, e isto no
sentido em que se dá a infiltração dos acontecimentos sobrenaturais no seu
próprio espaço visual, aparentemente natural, os quais lhe garantem, desta
forma, a possibilidade de “interiorizar” o seu carácter sobrenatural.53
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Dessa forma, com o advento do CCA representando um novo conjunto de
valores morais a partir dos quais os artistas ligados à produção de histórias em
quadrinhos foram forçados a se adaptar para se manterem em atividade e inseridos no
mercado, surgiu um novo projeto artístico-ideológico com seu próprio conjunto de
convenções temáticas e formais que ficou conhecido como Era de Prata. Entretanto a
nova proposta não se apresentou como um projeto cristalizado. Uma “segunda onda” de
inovações ainda estava por vir.

3.2 Maravilhas Fantásticas
Durante a recessão do mercado de histórias em quadrinhos da década de 1950, a
Atlas Comics de Martin Goodman passou por dificuldades. Goodman encerrou seu
próprio serviço de distribuição de suas publicações e firmou contrato com a American
News Company. Entretanto a American News sofreu uma sansão judicial por prática de
monopólio, e a Dell Comics, a maior editora de histórias em quadrinhos na época com
suas publicações sobre animais engraçados em Cartoon e adaptações de séries
televisivas, decidiu abandonar a distribuidora. Sem seu maior cliente, a News Company
decidiu encerrar suas atividades. Com isso a Atlas ficou sem distribuição para suas
publicações em 1957, mas Jack Liebowitz ofereceu a Goodman os serviços de
distribuição do grupo da National, através da Independente News, desde que Goodman
se limitasse a publicar apenas oito títulos por mês. Para sobreviver, a Atlas teve de
encolher, limitando-se a Goodman e seu editor, Stan Lee, enquanto contratava artistas
freelancers, como Jack Kirby, Larry Lieber (1931-), Don Heck (1929-1995) ou Steve
Ditko (1927-). Lee decidiu que, ao invés de oito títulos mensais, editaria dezesseis
títulos bimestrais e escreveria os roteiros de quase todos eles.54 Dessa forma, a Atlas
Comics, que esteve entre as grandes editoras de histórias em quadrinhos entre os anos
1940 e 1950, foi não apenas limitada tematicamente pelo CCA, como em quantidade de
publicações em circulação no mercado pelo seu distribuidor e concorrente.
A princípio, as publicações da Atlas nesse novo período sob a vigência do CCA
se concentraram nas temáticas do romance e do western. Nos anos finais da década de
1950, títulos como Journey Into Mystery passaram a ganhar cada vez mais destaque,
sendo em janeiro de 1959 lançados Tales to Astonish, e Tales of Suspense. Tendo a
limitação de oito publicações por mês, títulos de humor e romance foram encerrados
para dar lugar a essas novas publicações que misturavam Sci-fi com fantasia. Tais títulos
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funcionavam como coletâneas genéricas de histórias de ficção científica. A primeira
história costumava apresentar o tema ilustrado na capa e comumente passou a trazer a
temática do monstro. As demais histórias presentes no título — como também eram as
primeiras, antes de advento do tema do monstro — narravam algum tipo de viagem
bizarra em que personagens, comumente cientistas, exploradores e às vezes algum
militar, rumavam para outros planetas, outras dimensões ou continentes desconhecidos
e, além de terem de confrontar com nativos selvagens, bizarros ou não-humanos,
gigantes e criaturas fantásticas diversas, precisavam superar a artimanha de um traidor
entre seu grupo que desejava obter só para si algum tipo de glória ou benefício. As
estruturas das histórias em quadrinhos de ficção científica da Atlas eram um tanto
repetitivas entre elas e claramente apropriadas das revistas pulp do gênero, mas suas
histórias de monstros tinham algo especial. Apesar de não poder tratar de crimes
violentos e de terror, Stan Lee e seus colaboradores adaptaram parte do suspense
presente nas histórias da EC ao tema do Sci-fi, substituindo a violência gratuita por
absurdos pseudocientíficos, e o assassino cruel e sanguinário, por criaturas gigantes que
pareciam criadas a partir de critérios aleatórios e inspiradas em filmes como Godzilla e
Them!, ambos de 1954.
Lee e Kirby ressignificaram o conceito de monstro nas histórias em quadrinhos.
Durante a Era de Ouro, o monstro — o ser de formas vagamente humanas ou animais,
mas distorcidas e corrompidas, ou ainda formada pela combinação de partes de
diferentes espécies — não era o mais comum dos oponentes dos super-heróis, mas
tinham uma presença recorrente. O dragão enfrentado pelo Cavaleiro Andante, a
criatura humanoide grotesca e assassina que desafia o Espectro na aventura que o herói
narra aos seus colegas na primeira reunião da SJA, as efígies dos Sete Inimigos Mortais
do Homem no santuário do Mago Shazam, tais ocorrências de monstros eram sempre na
forma de uma alegoria suprema à selvageria, à violência assassina contra o indivíduo e a
humanidade. O monstro da Era de Ouro não tinha uma narrativa de origem, bastava que
fossem apresentados como uma manifestação de um mal antigo e imemorial. Era a
personificação em grau máximo de todos os vícios presentes no homem, uma alegoria
que ganhava corpo físico e, assim, podia ser combatida pelo super-herói em seu
empenho civilizador sem fim. Já a nova versão do monstro estabelecida por Lee e Kirby
para a Era de Prata fugia dessa convenção anterior. Nas novas revistas da Atlas os
monstros tinham uma gênese. Várias dessas criaturas nasciam das mãos de algum
cientista que ousava brincar de deus ao tentar controlar as forças da natureza. Mas a
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Natureza se revelava mais poderosa do que o homem, e o monstro, descontrolado, agora
ameaçava destruir a civilização humana que o deu vida. Em outras narrativas, o monstro
podia ser apresentado como um ser dormente, escondido, de um passado remoto ou das
profundezas da terra, que era despertado por homens curiosos que invadiam seu
santuário e o acordavam para um mundo que não o podia suportar. Lee apropriava-se
dos temas dos filmes japoneses de kaijuu, que apresentavam animais antigos esquecidos
ou modificados pela ação do homem que reagiam às intervenções irresponsáveis destes
na natureza. O kaijuu era:
[…] um grande ser que devastasse tudo o que encontrasse na sua passagem,
porque dotado de uma força não movida pela razão, mas sim pela
brutalidade no estágio mais selvagem, gerada pelos erros humanos e pronta
a voltar-se contra os próprios homens […].55

O kaijuu, como os monstros de Lee e Kirby, comparava-se a furações e
terremotos, forças da natureza que estão além de um julgamento moral, que são maiores
do que o homem e, por isso, não devem ser tratadas como brinquedos. E o maior e mais
irresponsável brinquedo humano era a bomba atômica. Grande parte desses monstros
apresentava algum elemento radioativo em sua origem, fonte de força ou necessidade
alimentar. O medo do potencial desconhecido do poder nuclear era um dos principais
elementos para as explicações de pretensão científicas dessas histórias.
Ainda, o monstro poderia vir de fora, do espaço sideral, de outra dimensão ou
enviado por alguma civilização do centro da Terra. Tal versão da représentation
collective do monstro não possuía a inocência e a amoralidade do monstro que
representava forças da natureza. Esse monstro invasor estrangeiro que era maligno e
imoral, tinha como objetivo sabotar o funcionamento da pólis, não era muito diferente
do supervilão. Mas ainda assim, mesmo representando vícios e imoralidades, não
poderia ser comparado ao vilão da tradição artística anterior. Porque o inimigo
incivilizado da Era de Ouro era sempre uma consequência da própria sociedade em que
habitava, uma manifestação de um mal presente no próprio indivíduo humano, era
também um dos filhos da Chicago Hard-Boiled. Já esse monstro-invasor da Era de Prata
representava um mal, mas que não é nativo da pólis que invade. A pólis é por si só
harmônica, e a corrupção vem de fora, é uma estrangeira que tenta ameaçá-la e ao seu
modo de vida. Cabe ao herói, e ao cidadão ao tentar emular a conduta do herói
exemplar, resistir ao avanço estrangeiro que ameaça alterar o status quo de sua
sociedade. O monstro da Era de Ouro era uma crítica e denuncia ao mal oculto na
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sociedade, já o monstro da Era de Prata aparece como um elogio à sociedade a partir da
oposição que ele e sua origem como um fator danoso externo estabelecem com ela. O
monstro não era monstro por ser selvagem, mas por não ser estadunidense.
Outro ponto de destaque nas histórias em quadrinhos de monstros da Atlas
Comics é sem dúvida as ilustrações de Jack Kirby. Kirby conseguiu adaptar seu traço às
novas premissas artísticas de mimetização das características ópticas e da representação
naturalista do espaço, mas mantendo um caráter autoral que seria impossível na
National com suas regras rígidas a respeito da manutenção de um “estilo da casa”.
Kirby desenha corpos humanos proporcionais, em representações de concepções
naturalistas, mas com expressões faciais que passavam a sensação de impacto e terror.
Apesar de parecerem ainda pessoas genéricas e diluídas sem características marcantes,
seus semblantes não eram o de um moralismo idêntico e autômato desprovido de
emoção. Posteriormente, o exagero no dinamismo das posturas e expressões faciais
executadas por Kirby e Ditko acabou se tornando a referência e ideal a ser atingido
pelos demais desenhistas a tomarem parte na produção de histórias em quadrinhos da
editora.56
Mas o grande trunfo de Kirby era o de representar seus monstros e robôs
segundo a lógica da representação naturalista de características ópticas. O que se tratava
de um grande contrassenso: valer-se da premissa de seguir os padrões de organização do
mundo real e o intuito de simular as texturas visuais captadas por um contato direto com
o objeto observado para representar algo que jamais existiu ou existirá no mundo real. O
resultado são ilustrações que combinam naturalismo e expressionismo, que exprimem
da forma mais intensa o choque da produção da Era de Prata ao jogar seus personagens
idealizados em um ambiente espacial que pretendia mimetizar o espaço real.
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Stan LEE (1922-) [roteiro]; Jack KIRBY (1917-1994) [desenho]
Tales to Astonish #13 [capa], novembro de 1960
Atlas Comics [Marvel Comics]
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Stan LEE (1922-) [roteiro]; Jack KIRBY (1917-1994) [desenho]
Tales of Suspense #14 [capa], fevereiro de 1961
Atlas Comics [Marvel Comics]
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Stan LEE (1922-) [roteiro]; Jack KIRBY (1917-1994) [desenho]
Tales of Suspense #17 [capa], maio de 1961
Atlas Comics [Marvel Comics]
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Stan LEE (1922-) [roteiro]; Jack KIRBY (1917-1994) [desenho]
Tales of Suspense #21 [capa], setembro de 1961
Atlas Comics [Marvel Comics]
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Stan LEE (1922-) [roteiro]; Jack KIRBY (1917-1994) [desenho]
Journey Into Mystery #73 [capa], outubro de 1961
Atlas Comics [Marvel Comics]
Mas esse era apenas o ensaio para o que estava por vir. Segundo a lenda, durante
uma partida de golfe, Jack Liebowitz comentou com Martin Goodman que a
publicações da National protagonizadas pela Liga da Justiça da América estavam sendo
bem recebidas pelo público. Ao ouvir isso, Goodman encarregou Stan Lee de criar um
grupo de super-heróis para tentar se inserir no nicho de mercado criado pela LJA.57 A
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editora passou a usar o nome de sua antiga publicação, Marvel Comics, e Lee e Kirby
ficaram encarregados da missão de levá-la de volta ao gênero dos super-heróis. O
resultado foi publicado em novembro de 1961: Fantastic Four #1.
A edição em questão combinava os elementos narrativos tradicionais das
aventuras de exploração do Sci-fi, das histórias de monstros e do gênero dos superheróis. Era algo formado por lugares comuns já bem conhecidos, mas que unidos e bem
amarrados pareciam algo novo e que dava conta dos anseios daquela época, como foi
Superman em sua estreia. A premissa era de que Reed Richards, um cientista
responsável pelo desenvolvimento de um veículo espacial, teve o voo teste de seu
projeto cancelado. Ansioso por derrotar os soviéticos na corrida espacial, convence sua
namorada Susan Storm, o irmão adolescente dela, Johnny Storn, e um amigo piloto, Ben
Grimm, a serem sua tripulação em um voo não autorizado. Após conseguirem decolar
com o foguete, os escudos da fuselagem do veículo se revelam falhos, e a tripulação é
atingida por “raios cósmicos” do espaço e sofrem mutações típicas das histórias em
quadrinhos de monstros de Lee e Kirby. O corpo de Richards se torna maleável e capaz
de se alongar e assumir diferentes formas, Susan torna-se invisível e descobre-se capaz
de criar campos de força, o corpo de Johnny revela-se capaz de entrar em combustão, e
Grimm se transforma em um monstro de pedra laranja na tradição dos monstros de
Kirby. Depois de conflitos internos, o grupo se une e, assumindo codinomes, Sr.
Fantástico (Mr. Fantastic), Garota Invisível (Invisible Girl), Tocha Humana —
herdando o nome e aparência do herói da Era de Ouro — e O Coisa (The Thing),
impede a invasão de monstros do mundo subterrâneo.
Diferente dos super-heróis da National, o Quarteto Fantástico não possuía
máscaras e identidades secretas. Passaram a utilizar uniformes apenas a parir da terceira
edição, mas estes eram padronizados, não para destacá-los uns dos outros como nos
super-heróis e supervilões da National, mas para apresentá-los como uma unidade, uma
equipe de fato. As histórias do Quarteto Fantástico também não se concentravam no
combate ao crime, até os supervilões, apesar de presentes, não eram uma constante. O
grande tema de Fantstic Four era a aventura de exploração. Seus personagens eram
enviados para países exóticos, ilhas desconhecidas, para o espaço e outras dimensões,
impediam invasões de monstros das profundezas da Terra e do espaço sideral.
Elementos de ficção científica eram sempre uma constante. Logo, o título se tornou um
sucesso, e Lee, que havia estabelecido um vínculo com seus leitores a, como fizera
antes Bill Gaines, criar uma sessão em suas publicações para responder cartas de
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leitores — na qual fazia piadas, dava apelidos aos colegas artistas e se vangloriava —, e
recebia cada vez mais respostas positivas sobre o novo título.58 Assim, Lee, com Kirby,
Ditko e outros, criou novos personagens que misturavam o gênero dos super-heróis com
a estranheza de algo diferente que combinava fantasia com ficção científica.

Stan LEE (1922-) [roteiro]; Jack KIRBY (1917-1994) [roteiro e desenho]
Fantastic Four #1 [detalhe], novembro de 1961
Marvel Comics
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Lee e Kirby ainda foram responsáveis pelo Dr. Hank Pym, um cientista que cria
uma fórmula que o encolhe ao tamanho de um inseto em Tales to Astonish #27, de
janeiro de 1962. Também pelo Dr. Bruce Banner, um cientista que, após ser atingido
por uma bomba de radiação gama, passa e se transformar no monstruoso e
descontrolado Hulk em Incredible Hulk #1, de maio de 1962. E, em Journey Into
Mystery #83, de agosto de 1962, pelo médico deficiente físico Don Blake que descobre
que na verdade é o deus nórdico Thor que fora condenado à forma humana e à perda da
memória por sua arrogância e soberba e, sob sua verdadeira forma, impede que um
exército de homens de pedra do planeta Saturno use sua tecnologia avançada para
dominar a Terra. Com Ditko, Lee criou na Amazing Fantasy #15, de agosto de 1962,
Homem-Aranha (Spider-Man), um garoto picado por uma aranha irradiada que adquiri
habilidades sobre-humanas, e, em Strange Tales #110, de julho de 1963, Dr. Estranho
(Dr. Strange), um médico arrogante que, após um acidente, torna-se incapaz de realizar
cirurgias e, em busca de uma cura, acaba tornando-se discípulo de um mago. A maioria
desses personagens surgiram nas revistas de coletâneas genéricas de ficção científica da
Marvel e, conforme foram sendo bem recebidos pelo público, ganharam destaque e
tornaram-se protagonistas de títulos próprios. Mas, diante do sucesso e da maior
liberdade recebida em relação ao contrato de distribuição com a Independent Nwes, os
personagens da Marvel foram aos poucos assumindo expressamente sua condição como
super-heróis. Logo, Lee e Kirby formaram uma equipe com suas principais criações
super-heroicas, Os Vingadores (The Avengers), e trouxeram de volta personagens
esquecidos da Era de Ouro, como Namor e Capitão América. Mas os heróis da Marvel
se destacavam dos demais de outras editoras durante a década de 1960 por motivos
narrativos e visuais.
Os super-heróis da National do período possuíam todos uma personalidade
padrão. Eram protagonista moralistas, corretos, honestos, a personificação das virtudes
cooperativas absolutas. Diante de uma catástrofe, perigo ou desafio, Flash, Lanterna
Verde e Superman da Era de Prata teriam uma mesma reação. Uma conduta esperada
que certamente seria seguida pelo personagem nas mesmas proporções que seus
criadores seguiriam o “estilo da casa” e jamais arranhariam as normas do CCA. Já nos
novos personagens da Marvel havia algo diferente. Reed Richards era um homem
genial, mas desatento e que não percebia as emoções e sutilezas manifestadas pelas
pessoas à sua volta. Sue Storm possuía poder sobre-humanos — virtudes competitivas
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— incríveis que faziam dela o integrante com maior potencial da equipe, mas possuía os
“defeitos” da représentation collective da donzela em perigo. Johnny era um
adolescente irresponsável e exibicionista. E Ben Grimm, talvez o mais profundo
personagem das histórias em quadrinhos do período, era mostrado como vindo de
família judaica, ex-morador dos guetos de Nova York, ex-membro de uma gangue de
garotos da sua rua, exatamente como a grande maioria de artistas que trabalhavam com
histórias em quadrinhos durante as décadas de 1940 e 1950. Ben trazia consigo uma
amargura e solidão que estava sempre prestes a transbordar em um acesso de raiva.
Uma dor e rancor pela vida que só aumentou ao ser transformado em um monstro
grotesco de pedra. Ben Grimm era um homem parte doce e gentil, parte atormentado e
pronto para explodir em emoções, preso no corpo de um monstro. Antes julgado por ser
um garoto pobre e sem estudo e agora por ser uma Coisa, mas nunca pelo homem que
era. O Coisa em muito se parece com o próprio Kirby, segundo a imagem construída
dele por Gerard Jones.59 Um homem emocional e explosivo, que cresceu nas ruas em
meio à violência, um dos poucos artistas de histórias em quadrinhos que durante a
Segunda Guerra serviu no front de combate ao invés de desenhar panfletos, pintar
cercas e veículos ou cuidar de serviços burocráticos, que transformava a raiva
acumulada em uma arte sem par.
Nas páginas de Fantastic Four também ocorreu o retorno de Namor, que logo
depois foi coroado rei de Atlântida, reassumindo sua postura de herói em eterna hybris e
em confronto com a humanidade. O Homem de Ferro (Iron Man) de Lee e Don Heck
era uma caricatura de Howard Hughes (1905-1976), um milionário excêntrico que fizera
fortuna vendendo armas para países do terceiro mundo em batalha contra “ameaça
vermelha” e que, alvejado no coração por uma de suas próprias armas, foi condenado a
viver usando um colete que precisava ser seguidamente recarregado em uma tomada.
Hank Pym, após se tornar o super-herói Homem-Formiga (Ant-Man), em seu constante
complexo de inferioridade, desenvolve uma formula que lhe permite aumentar de
tamanho e passa a se chamar Gigante (Giant-Man). Tudo isso para não se sentir inferior
diante de outros heróis como Thor, Hulk e Capitão América, mas que parece não ser o
suficiente para lhe garantir uma boa autoestima. Os próprios Vingadores estavam
sempre diante de disputas e desentendimentos internos, algo que jamais ocorreria nas
fileiras dos emocionalmente estáticos integrantes da LJA da National. Já Peter Parker, o
Homem-Aranha, era um adolescente excluído que sofria desprezo pelos colegas da
escola, mas também cheio de rancor e que revida as provocações. Em suas primeiras
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histórias, Peter está sempre tentando conseguir dinheiro fácil, chegando a considerar
roubar e ataca o Quarteto Fantástico para conseguir um lugar na equipe e acaba por
desistir da empreitada ao descobrir que seus integrantes não ganhavam um salário. Vive
remoendo a culpa de ter responsabilidade pela morte do seu tio ao se eximir de ajudar
um policial e comumente terminava as histórias sendo desprezado pelas pessoas que
ajudava. Tal rancor e mergulho introspectivo do personagem e o aumento de suas cenas
como Perter Parker em trajes civis e diminuição de suas aparições nas histórias vestido
como Homem-Aranha só se intensificaram conforme Ditko foi se distanciando de Lee,
do resto da equipe da Marvel e da interação social como um todo ao se tornar um artista
recluso e seguidor da filosofia de Ayn Rand (1905-1982). 60 Filosofia que o personagem
passou a expressar em suas condutas.
Enquanto a maioria dos heróis das histórias em quadrinhos da Era de Prata até
então era de personagens modelos, bússolas morais a guiar os leitores, os heróis da
Marvel fugiam desse padrão. É importante frisar que de maneira nenhuma fugiam dos
limites determinados pelo CCA. Quarteto Fantástico, Os Vingadores e Homem-Aranha
ainda possuíam as virtudes competitivas e cooperativas, também enfrentavam
supervilões e promoviam a manutenção do status quo. Os super-heróis da Marvel
também eram alegorias que travavam batalhas idealizadas nos céus fora do alcance do
homem comum. Lee algumas vezes evitou ou proibiu que outros artistas de sua equipe
abordassem de maneira direta problemas sociais com medo de respostas negativas do
público conservador.61 Mas, diferente de Flash e Lanterna Verde, cujas vidas pessoais
não eram tão relevantes para suas narrativas e que se realizavam como personagens
quando usando suas máscaras, os heróis da Marvel tinham uma perspectiva humana que
lhes dava suporte. Tão ou mais importante do que saber se o supervilão seria capturado
ou se seria desvendada a origem de algum ser estranho vindo de outra dimensão, era
saber se Peter Parker conseguiria algum dinheiro para ajudar sua tia viúva sem
condições de pagar o aluguel do mês ou se Reed Richars conseguiria fazer seu amigo
Ben Grimm voltar à forma humana. Os personagens de Lee, Kirby e Ditko não eram
protagonistas bidimensionais que derrotavam o adversário fantástico e, após passar
algum exemplo moral, voltavam para casa, para suas vidas perfeitas, encerrando
qualquer conflito. Os maiores desafios dos heróis estavam em suas vidas pessoais, e o
requadro os seguia até suas casas para mostrar seus dramas aos leitores. Possuíam as
virtudes cooperativas, mas elas eram seguidamente colocadas à prova, e os heróis
necessitavam provar seu valor moral, mesmo que ao custo de um sacrifício pessoal.
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Logo, as publicações da Marvel se estabeleceram entre os leitores adolescentes que se
identificavam nos melodramas de seus protagonistas.
Além disso, Lee e sua equipe levaram o conceito do universo compartilhado, já
estabelecido desde o confronto do Tocha Humana original com Namor durante a Era de
Ouro, a um grau mais intenso. Um dos grandes destaques das publicações da Marvel era
justamente essa ênfase em uma cronologia narrativa compartilhada. Nas publicações da
National, eram comuns parcerias entre heróis diferentes nas edições de The Brave and
the Bold, as ações em equipe em Justice League of America ou alguma outra
participação especial esporádica. Mas essas histórias não pareciam contar de fato para a
cronologia do personagem. Na edição seguinte era quase como se nada tivesse
acontecido. Algum inimigo poderia retornar e dispensar apresentações, mas as ações
apresentadas em uma edição pareciam não afetar as personalidades estáticas e genéricas
dos personagens. Os personagens pareciam presos no que Eco define como um
“esquema iterativo”62, a prisão narrativa que confina o personagem a repetir a mesma
série de estruturas de eventos, mesmo que com uma diferente aparência a cada aventura,
que o leva de volta a um fim que é muito similar ao seu ponto de início. Assim o
personagem, em um movimento circular que o levava ao mesmo lugar, evitava seu
consumo, retardava seu envelhecimento e sua morte, podendo continuar existindo como
se sua diegese estivesse fora do alcance de um efeito análogo ao tempo. Já a nova
estrutura narrativa da Marvel, se não rompia, ao menos forçava as amarras do esquema
iterativo. Não apenas um personagem uma vez apresentado em um dos títulos poderia, a
qualquer momento, aparecer em outro e interagir com um diferente protagonista naquela
Nova York diegética habitada por todas as “Maravilhas”. Ainda, as ações ocorridas em
uma das histórias, e não apenas as na narrativa de origem, tornavam-se parte de um
passado do personagem que não só acumularia, mas que também poderia modificá-lo. O
Homem-Aranha, que inicialmente só pensava em usar suas habilidades para benefício
próprio, aos poucos, vai se tornando um herói ao se descobrir como portador de virtudes
cooperativas. Mercúrio (Quicksilver), Feiticeira Escarlate (Scarler Witch), Gavião
Arqueiro (Hawkeye), personagens que aparecem pela primeira vez como supervilões e
antagonistas aos heróis, redimem-se e passam a integrar os Vingadores. Talvez um dos
momentos mais representativos dessas características narrativas seja Tumulto no
Edifício Baxter, publicada em Fantastic Four Annual #3, do verão de 1965,
apresentando o casamento de Reed Richards e Sue Storm, agora como Mulher Invisível
(Invisible Woman), tendo como convidados personagens protagonistas dos outros
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títulos da Marvel que têm de impedir um grupo de diversos supervilões de interromper a
cerimônia.
O outro elemento de destaque nas histórias em quadrinhos da Marvel Comics
durante a Era de Prata eram suas ilustrações diferenciadas. Kirby e Ditko eram artistas
que não se adaptariam aos padrões mantidos pela National na época, mas não por falta
de qualidade em seus trabalhos, mas sim pela carga autoral que apresentavam. O CCA
proibia a representação de cenas de ação e violência expressiva que Kirby desenhava
para o Capitão América durante a Era de Ouro, mas não o impedia de descarregar sua
intensidade em um estilo formal pesado e intenso. Os cenários que desenhava eram
concebidos pela lógica do naturalismo, mas com traços grossos e intensos,
enquadramentos não fotográficos em ângulos estranhos. Entretanto eram habitados por
personagens de proporções e simetrias naturalistas, mas com rostos ainda com uma
amarra ao expressionismo. Mas, além de seus monstros únicos, Kirby mostrou-se capaz
de desenhar cidades e tecnologias fantásticas de uma forma autoral e sem par. Toda uma
estética de “tecnologia kirbyniana”, que depois seria reproduzida por outros artistas,
surgiu de sua obra. Seus cenários convencionais eram cheios detalhes de natureza óptica
como os de Infantino. Consultórios médicos em que os diversos equipamentos e
instrumentos estavam visíveis em bancadas ao fundo, escritórios completamente
mobiliados, plataformas de lançamento com todos os maquinários reproduzidos em
detalhes. Mas Kirby empregava o mesmo nível de detalhamento e a mesma obsessão
por representar os mínimos detalhes visíveis dos objetos até mesmo quando
representava equipamentos de ficção científica, cidades de fantasia e dimensões
mágicas. Tornou-se especialista em uma representação naturalista do que não existe.
Não só mimetizava os padrões de organização natural ao representar objetos do mundo
real, como criou um padrão próprio para a representação de tecnologias avançadas e
seres fantásticos que seguia tão bem e de maneira tão verossímil ao elaborar seus
desenhos como se realmente existisse um padrão externo e superior ao artista que
incorporava para executar suas imagens.
Já Ditko fora aluno de Jerry Robinson na cadeira de desenho da School of
Visual Arts63 e herdou dele uma influência expressionista que usava nas histórias em
quadrinhos de horror que desenhava no período anterior ao CCA. Também adotou os
cenários naturalistas, mas, como Kirby, tendia a ângulos de enquadramentos estranhos,
como se vistos por uma lente que distorcesse as imagens. Seus super-heróis e
supervilões vestiam fantasias coloridas, mas não seguiam os padrões dos super-heróis
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até então. Eram roupas que passavam não uma imagem de superioridade idealizada, mas
sim uma sensação de estranheza, de algo maravilhoso, mas bizarro, que era uma mistura
de roupas comuns com algo distorcido e inesperado. O Homem-Aranha vestia um
uniforme azul e vermelho, mas em tons menos brilhantes que os dos heróis da National
e com o rosto completamente coberto, fugindo da iconografia estabelecida da máscara
que deixava parte do rosto — geralmente queixo, boca e olhos —, e da humanidade, do
super-herói visíveis que até Kirby costumava seguir. Já nas histórias do Dr. Estranho,
Ditko criou figurinos que iam em direção a formas surreais e também pôde se aventurar
na representação naturalista do inexistente. Kirby elaborava criaturas e objetos que
seguiam um padrão verossímil, apesar de não terem paralelo no mundo real. Já Ditko
criava espaços visualmente complexos e cheios de detalhes sem necessidade narrativa e
que estavam ali apenas por questões de beleza e autonomia do espaço diegético, mas
que desafiavam a lógica das três dimensões aproximando-se de formas surrealistas,
apesar de serem conceitualmente objetivos.
Apesar de manterem a concepção Objetivista de compreender e representar o
espaço maneira naturalista, as produções da Marvel durante a Era de Prata contavam
com um toque autoral. Artistas como Kirby e Ditko preenchiam seus cenários,
elaborados a partir de pretensões de tridimensionalidade e da perspectiva renascentistas,
com personagens e objetos com características expressionistas. Ou, ainda, não se
limitavam a apenas mimetizar padrões presentes no mundo natural ao conceber seus
desenhos para estabelecer um efeito de projeção sentimental e de reconhecimento óptico
com o leitor, mas também criaram seus padrões estéticos de organização que não
estavam nem presentes no mundo óptico real nem nas formas geométricas abstratas
convencionais. Os padrões para as tecnologias e criaturas de Kirby ou para os espaços
surreais de Ditko não vieram prontos de um referencial externo a ser assimilado, mas
foram elaborados através de lógicas específicas construídas pelos artistas, mas de uma
forma tão coerente e verossímil, que, diante da repetição destes padrões, o sujeito diante
de suas obras passou a reconhecê-los e esperar por eles. Um dispositivo tecnológico
kirbyniano se tornou tão natural na diegese das histórias em quadrinhos, que o leitor
passou a reconhecê-lo como algo construído dentro de um sistema de organização de
formas natural dentro daquele universo. Kirby desenhava máquinas de aparência
complexa e cheia de detalhes que não queriam representar nada, uma vez que tais
tecnologias não existem no mundo real nem as especificações e funcionalidades
precisas de cada um dos componentes existem no mundo imaginário para serem
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significadas. Mas tais detalhes visuais, quando observados em seu conjunto, parecem
apresentar uma métrica e um ritmo, parecem coerentes e necessários diante do conjunto.
E, se observadas várias de suas máquinas ao longo de diversas histórias em quadrinhos
por anos, mais natural se torna aceitá-las como verossímeis, pois parecem continuidade
de uma mesma base ou princípio tecnológico e estético. Ditko e Kirby apropriaram-se
de formas à primeira vista expressionistas e as domaram dando a elas uma lógica de
objetividade fazendo com que se condicionassem à representação do espaço naturalista,
que se tornara uma exigência a ser atendida na kunstwollen das histórias em quadrinhos
da Era de Prata.
Tal dinâmica autoral que permitia aos desenhistas romper as formas apáticas
estabelecidas no início da Era de Prata nas produções da National se dera, em parte,
porque os protagonistas da Marvel eram personagens idealizados, mas não a um nível
em que fizesse com que fossem moralmente inquestionáveis e exemplares de forma
absoluta resultando em personalidades idênticas entre si. Suas fraquezas e falhas
humanas em suas vidas pessoais refletiam em rostos de explosão expressionista que
quebravam os preceitos de Winckelmann seguidos pela National. Mas também tal fuga
de algumas das regras do modelo estabelecido pela National se dera muito pelo
chamado “método Marvel” de elaboração das histórias em quadrinhos da editora. A
princípio, Lee elaborava um argumento base para a narrativa com os eventos centrais a
serem contados e o passava para Kirby e Ditko, que tinham autonomia para criar os
pormenores da história, subtramas, acrescentar personagens e compor diagramação e
enquadramentos, que eram executados direto nas ilustrações. Com as páginas acabadas,
Lee indicava as possíveis alterações e correções necessárias e acrescentava os
diálogos.64 Tal método também foi aplicado os demais artistas que se agregaram à
equipe, mas com o passar do tempo e aumento da carga de trabalho, Kirby adquiriu
cada vez mais autonomia de criação65, e Ditko passou a também elaborar o roteiro base
das histórias do Homem-Aranha66. Posteriormente, John Buscema (1927-2002) pôde
deixar de emular o estilo de Kirby e apresentar um traço e enquadramentos mais
pessoais em Silver Surfer,67 e Jim Steranko recebeu liberdade criativa em Nick Fury,
Agent of S.H.I.E.L.D..68 Assim, apesar de as histórias em quadrinhos da Marvel ainda
estarem limitadas quanto os seus temas pelo CCA, suas características formais não
estavam vinculadas a diretrizes fechadas e um policiamento editorial constante. Mas
mesmo diante dessa liberdade relativa de execução formal, a lógica Objetivista de
concepção das formas se manteve, evidenciando tratar-se de um conjunto de valores
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estéticos que não eram impostos à força aos artistas, mas sim toda uma forma de
compreender e executar a arte da História em Quadrinhos já interiorizada na geração da
Era de Prata.

Stan LEE (1922-) [roteiro]; Jack KIRBY (1917-1994) [roteiro e desenho]; Joe
SINNOTT (1926-) [arte-final]
Fantastic Four #56 [detalhe], novembro de 1966
Marvel Comics
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Stan LEE (1922-) [roteiro]; Larry LIEBER (1931-) [diálogo]; Jack KIRBY (1917-1994)
[roteiro e desenho]; Joe SINNOTT (1926-) [arte-final]
Journey Into Mystery #83 [detalhe], agosto de 1962
Marvel Comics69
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Stan LEE (1922-) [roteiro]; Larry LIEBER (1931-) [diálogo]; Jack KIRBY (1917-1994)
[roteiro e desenho]; Dick AYERS (1924-2014) [arte-final]
Journey Into Mystery #84 [detalhe], setembro de 1962
Marvel Comics70
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Stan LEE (1922-) [roteiro]; Larry LIEBER (1931-) [diálogo]; Jack KIRBY (1917-1994)
[roteiro e desenho]; Dick AYERS (1924-2014) [arte-final]
Journey Into Mystery #87 [detalhe], dezembro de 1962
Marvel Comics71
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Stan LEE (1922-) [roteiro]; Robert BERNSTEIN (1919-1988) [diálogo]; Jack KIRBY
(1917-1994) [roteiro e desenho]; Dick AYERS (1924-2014) [arte-final]
Journey Into Mystery #93 [detalhe], junho de 1963
Marvel Comics72
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Stan LEE (1922-) [roteiro]; Steve DITKO (1927-) [desenho]
Amazing Spider-Man #4 [detalhe], setembro de 1963
Marvel Comics
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Stan LEE (1922-) [roteiro]; Steve DITKO (1927-) [desenho]
Amazing Spider-Man #13 [detalhe], junho de 1964
Marvel Comics
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Stan LEE (1922-) [roteiro]; Steve DITKO (1927-) [desenho]
Strange Tales #133 [detalhe], junho de 1965
Marvel Comics
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Stan LEE (1922-) [roteiro]; Steve DITKO (1927-) [desenho]
Strange Tales #135 [detalhe], agosto de 1965
Marvel Comics
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Stan LEE (1922-) [roteiro]; Jack KIRBY (1917-1994) [roteiro e desenho]; Joe
SINNOTT (1926-) [arte-final]
Fantastic Four Annual #5 [detalhe], novembro de 1967
Marvel Comics
Se nas produções da National durante a Era de Prata a guerra se tornou apenas
uma representação indireta através de alegorias, na Marvel tais alegorias se tornaram
um pouco mais materializadas. Ainda havia o medo das armas nucleares apresentados
como causa de mutações e deformidades, mas os heróis da Marvel também assumiam
sua função de representantes das instituições e do lado moral, correto e do modo de vida
da classe média dos EUA e de forma mais literal. Vários de seus heróis lutavam com
supervilões que eram maus e imorais por decisão própria e não por condicionamento
social, mas que, coincidentemente, eram cidadãos, agentes ou ex-agentes de governos
de países socialistas. Tais governos socialistas eram representados de maneira
maniqueísta e caricata e declaravam aberta e teatralmente odiarem a Democracia e a
Justiça. Suas motivações não se diferiam muito das dos supervilões, eram imorais por
opção, haviam escolhido quebrar o pacto social para obter vantagem pessoal, desejavam
alterar o status quo da sociedade ocidental vigente. Sua condição imoral se dava
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justamente por desejaram modificar a condição “natural” de harmonia da pólis modelo.
Eram novamente uma representação do imoral e indesejado e que, como os demais
vilões da Era de Prata, eram um mal vindo de fora da pólis. As motivações socialistas
não eram mais discutidas, muito menos os efeitos das propostas de modificação social
que desejavam eram apresentados. Bastava que o leitor soubesse que eles ameaçavam a
organização atual da sociedade e que eram estrangeiros. Muitos dos super-heróis de Lee
enfrentavam ocasionalmente “os vermelhos”, mas Thor e Homem de Ferro eram os que
mais se deparavam com tais inimigos. Thor era um deus pagão europeu com um
martelo, e o Homem de Ferro teve sua armadura, originalmente similar a um escafandro
desenhada por Don Heck, modificada por Ditko para uma versão mais compacta nas
cores vermelha e dourada. Provavelmente Lee e Goodman desejavam evitar que tais
personagens fossem relacionados à bandeira soviética e à “Cortina de Fero”.
Em sua segunda história, em Journey Into Mystery #84 de setembro de 1962,
Thor vai a uma versão de Cuba e derrota um caricato líder guerrilheiro que em muito se
parece com Ernesto Guevara (1928-1967). Em Journey Into Mystery #86 de dezembro
de 1962, Don Blake e outros cientistas são capturados e levados para uma fortaleza do
exército soviético. Em Journey Into Mystery #93 de junho de 1963, Chen Lu, um
cientista chinês a serviço de seu governo, transforma-se no supervilão Homem
Radioativo (Radio-Active Man) e ataca Nova York resultando em um combate contra
Thor. Já Tony Stark, o Homem de Ferro, era um empresário que criava armas para o
exército dos EUA e, em sua história de origem, confronta e escapa de um general
vietcongue que o capturara para desenvolver armas para suas tropas. Em Tales of
Suspense #46 de outubro de 1963, o Homem de Ferro derrota o Dínamo Escarlate
(Crimson Dynamo), um cientista soviético que criara uma armadura tecnológica para
defender o seu país, enganando-o para pensar que havia sido traído pelo seu governo,
quando tal traição jamais acontecera. Stark ainda prega para o Dínamo Escarlate sobre a
desonestidade inerente ao sistema socialista e, a partir de mentiras, convence-o a se
tornar um empregado assalariado em sua empresa.
Apesar de inserir falhas e necessidades humanas em seus super-heróis, as
publicações da Marvel Comics ainda estavam sujeitas às normas do CCA e mantiveram
as características e funções da représentation collective do super-herói estabelecidas
com a criação do segundo Flash da National Comics.
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Stan LEE (1922-) [roteiro]; Larry LIEBER (1931-) [diálogo]; Jack KIRBY (1917-1994)
[roteiro e desenho]; Dick AYERS (1924-2014) [arte-final]
Journey Into Mystery #84 [detalhe], setembro de 1962
Marvel Comics73
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Stan LEE (1922-), Robert BERNSTEIN (1919-1988) [roteiro]; Don HECK (1929-1995)
[ilustração]
Tales of Suspense #46 [detalhe], outubro de 1963
Marvel Comics74

268
A National e a Marvel logo foram seguidas por outras editoras que também
embarcaram no renascimento dos super-heróis. A Charlton Comics já publicava
histórias de exploração fantásticas similares às dos títulos de ficção científica da Atlas
durante o final da década de 1950. Mas logo a editora também voltou ao gênero em
reascenção publicando novos personagens, como Capitão Átomo (Captain Atom) de Joe
Gill (1919-2006) e Ditko em Space Adventures #33 de março de 1960 e Questão (The
Question), trazendo fortes trações das teorias de Ayn Rand, de Ditko em Blue Beetle #1
de junho de 1967. E o próprio Besouro Azul (Blue Beetle), um herói da Era de Ouro
originalmente pertencente à Fox Comics e cujos direitos foram adquiridos pela
Charlton, ganhou uma nova versão para a Era de Prata — como acontecera aos superheróis da National — pelas mãos de Ditko em Captain Atom #83, de novembro de
1966. Ted Kord, o novo Besouro azul, diferente do antigo vigilante Hard-Boiled que
posteriormente adquirira habilidades sobre-humanas da versão original, era um jovem
engenheiro que é salvo pelo seu antecessor, herda seu nome e passa a produzir
equipamentos tecnológicos que o auxiliam nas atividades super-heróicas.
Assim, a partir de uma imposição moral exigida pela sociedade estadunidense,
que se manifestou através de um código de ética escrito, novos temas tiveram de ser
introduzidos nas histórias em quadrinhos para propiciar a sobrevivência desta
linguagem artística. Diante dessas mudanças temáticas, surgiram mudanças formais que
estabeleceram um novo padrão de compreender e elaborar as histórias em quadrinhos e
que se tornou normatizador e dominante nas histórias em quadrinhos pelo menos até o
final da década de 1960.
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Space Adventures #3 [página de apresentação], setembro de 1968
Charlton Comics
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Steve DITKO (1927-)
Blue Beetle #1 [detalhe], junho de 1967
Charlton Comics
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Os elementos temáticos e estéticos da produção de histórias em quadrinhos da
Era de Prata, e também da Era de Ouro e de diferentes períodos, foram definidos pelos
artistas de cada um destes movimentos artísticos ou gerações de acordo e como reflexo
das questões em discussão e consideradas relevantes pela sociedade em que estavam
inseridos. Também a produção de histórias em quadrinhos e seus artistas são uma
continuidade e estão em constante diálogo com uma produção artística maior que
engloba outras mídias, como a Pintura e a Literatura, muitas vezes se valendo de
princípios dessas artes adaptando-os para seu meio e em sincronia com o Zeitgeist,
Kunstwollen ou diferentes gerações culturais da sociedade que a gerou. Toda a
construção teórica engendrada pela Era de Prata a partir de Flash de Robert Kanigher e
Carmine Infantino consistia em buscar representar não um mundo igual ao que existia à
sua volta, com cidades reais e problemáticas com forças econômicas injustas tirando
proveito sobre os mais fracos como ocorria no mundo real. Tanto as ideias que
apresentavam os textos de Kanigher e as formas de heroísmo e de vilania desenhadas
pelo lápis de Infantino, quanto a vitória do justo, do moral e do bem público sempre
presentes em tais manifestações artísticas dando um exemplo de boas ações aos leitores,
deixavam clara a retomada dos valores estéticos clássicos que remetiam aos platônicos,
da busca de uma linguagem artística com potencial didático e da representação não de
um universo presente ao redor dos artistas e dos espectadores dessa arte, e sim a
representação de uma sociedade ideal, e do heroísmo ideal, que existe abstratamente
como o exemplo a ser seguido.
Assim surgiram os novos temas: a retomada do fantástico sobrenatural e da
ficção-científica, com suas invasões extraterrestres e as terríveis consequências geradas
por experimentos envolvendo energia nuclear. Tal fascinação pelo “radioativo” deve-se
em grande parte ao medo constante da “Aniquilação Nuclear” vivido durante a Guerra
Fria. A geração da Era de Prata deu um passo adiante deixando boa parte da carga
teórica, temática e formal que servia de guia para a produção da Era de Ouro para trás e
adotando um novo contexto social que levou a uma nova proposta estética.
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4 CONCLUSÃO

A partir da análise da produção de histórias em quadrinhos realizadas nos EUA
durante as décadas de 1930 a 1960, esta pesquisa buscou estabelecer relações entre as
diferentes obras e artistas para tentar auxiliar na compreensão do desenvolvimento da
História em Quadrinhos como linguagem artística autônoma e suas relações com
diferentes formas de arte.
A pesquisa identificou duas grandes tendências artísticas no recorte abordado. A
primeira, conhecida como Era de Ouro, estava vinculada com a condição social dos
EUA da Grande Depressão, tinha como principais temáticas os problemas sociais do
período, como criminalidade, distribuição de renda e urbanidade. A partir desses temas,
a tradição da Era de Ouro desenvolveu uma tendência artística Subjetivista que
condicionava seus atributos formais em função de ordens de natureza temática e
narrativa. Inicialmente valendo-se de representações de personagens e objetos
naturalistas, passou a cada vez mais empregar representações segundo preceitos do
abstracionismo icônico, munindo-se primeiro de referências estéticas da arte barroca e,
posteriormente, do Expressionismo. Também se apropriava de elementos das tradições
estéticas da Hard-Boiled e da Art Decó. Suas convenções para representação do espaço
diegético seguiam uma tendência subjetivista que considerava a representação
naturalista desnecessária e empregava a representação espacial em função dos efeitos
estéticos e narrativos propostos pelo tema. Tal forma de compreender e representar o
espaço diegético se dava ainda através da justaposição de elementos estabelecendo um
modelo espacial que existia como função a favor dos elementos representados e apenas
como ferramenta para conter e dispô-los. A organização do espaço através do modelo
Concentrado acabou também sendo empregada em relação ao espaço topológico da
página, que permitiu o surgimento de um modelo de diagramação misto que combinava
espaço diegético e espaço topológico criando uma representação espacial com efeitos de
metalinguagem.
Após um grande movimento social conservador de caráter moralista e
pedagógico que passou a policiar as produções de histórias em quadrinhos durante a
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segunda metade da década de 1950 e um código de autocensura estabelecido pelos
editores do meio, os temas abordados pelas histórias em quadrinhos tiveram de se
adaptar às narrativas fantasiosas que não questionassem valores sociais vigentes. Diante
de tal mudança temática, várias das convenções de representação até então vigentes
tornaram-se inaplicáveis, forçando os artistas a criarem novos padrões formais, que
passaram a condicionar e serem usados como critérios de valoração em relação às
produções posteriores. A tradição artística das histórias em quadrinhos estabelecida
nesse novo momento ficou conhecida como Era de Prata, determinando um padrão de
temáticas fantásticas com objetivos pedagógicos, mas formalmente naturalista em
relação à representação visual dos elementos e do espaço diegético habitado por eles.
Com essa nova tradição estilística, surgiu uma nova forma de compreender e representar
o espaço nas histórias em quadrinhos. O novo modelo buscava sistematizar tanto o
espaço diegético quando o espaço topológico. Assim, o espaço diegético passou a ser
organizado a partir de mimetizações de técnicas de perspectiva linear e execução da
representação espacial de forma autônoma e independente dos elementos narrativos
contidos nele, aproximando-se de modelos de representação associados à tradição
renascentista e apresentando o espaço com substância óptica. Esse modelo de
organização espacial Sistemático também produziu efeitos sobre a organização do
espaço topológico, resultando em diagramações mais conservadoras com requadros
autônomos e individualizados que delimitavam e impediam as interações entre o espaço
diegético e o espaço topológico.
Assim, compreende-se que a História em Quadrinhos é uma forma artística que
se constituiu a partir de apropriações e continuidades de questões surgidas em outras
linguagens artísticas, como a Pintura e a Literatura. Entretanto tornou-se uma arte
autônoma que se desenvolveu diante de continuidades, apropriações e conflitos de
tendências e movimentos surgidos no próprio meio. Cada uma dessas correntes possuía
um projeto artístico-ideológico próprio, que era constituído como reflexo da sociedade
em que estavam inseridos seus artistas e como consequência da tradição artística
anterior. Ainda, cada um desses projetos artístico-ideológicos manifestou-se
formalmente segundo critérios que melhor davam conta dos anseios e necessidades dos
artistas e públicos de seu tempo, estabelecendo uma vontade da arte específica àquela
produção. Segundo tais fundamentos, diante de mudanças sociais seguiam-se mudanças
temáticas, que levavam a mudanças formais, estabelecendo uma nova kunstwollen. Essa
nova vontade da arte perdurava até que sua produção não desse mais conta das
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necessidades do projeto cultural da sociedade em que estava inserida, fomentando o
surgimento de um novo projeto artístico-ideológico mais adequado.
Concluímos que a Era de Ouro e a Era de Prata foram diferentes tradições
estilísticas de uma mesma linguagem artística, a História em Quadrinhos, surgidas em
diferentes épocas e produtos de diferentes kunstwollens. Cada uma dessas diferentes
vontades da arte resultou de diferentes gerações, que estavam diante de problemas
sociais e formais distintos. Trata-se, dessa forma, a teoria das gerações, conforme
Pinder1, de uma continuidade da teoria da vontade da arte e que nos é útil para refinar o
entendimento sobre esta.
Cabe esclarecer o conceito de geração. Pinder entende cada uma das gerações
como um grupo de indivíduos que, nascidos sob um mesmo recorte temporal, acabam
manifestando ou criando uma mesma vontade da arte que os difere de uma geração
anterior de indivíduos nascidos antes deles.2 Cada geração forma uma espécie de
comunidade que compartilha um “valor de estilo”3, um compartilhamento “não de
aspirações conscientes, mas de uma essência inconsciente, e, portanto, dos problemas”4.
Segundo José Ortega y Gasset (1883-1955), “cada geração representa certa altitude
vital, desde a qual se sente a existência de uma maneira determinada”5. Concluímos
assim que uma geração é composta por artistas contemporâneos entre si e que
compartilham uma mesma forma de compreender e representar o mundo, levando-os a
compartilhar a vontade da arte surgida desta forma de compreensão e o estilo formal
que surge a partir dela.
Entretanto é importante compreender a natureza das gerações e, por
consequência, dos estilos artísticos não como um mecanismo diacrônico linear. O
surgimento da Era de Prata, convencionado como ocorrido em 1956 com a estreia do
segundo Flash de Kanigher e Infantino, não encerrou a existência da Era de Ouro.
Pinder trata do fenômeno que chama de “contemporaneidade do não coetâneo”.6
Indivíduos contemporâneos são aqueles que convivem em um mesmo recorte
cronológico. Segundo essa interpretação, uma pessoa pode ser contemporânea
simultaneamente tanto de seu filho quanto de seu pai, pois os três podem conviver jutos
em um determinado recorte cronológico. Já os indivíduos coetâneos são aqueles que
convivem não apenas em um mesmo recorte cronológico, mas que também tiveram
datas de nascimento próximas que os permitiu passar por fases biológicas da vida
simultaneamente e, por consequência, por uma percepção similar da existência. Se
levarmos em conta que um avô e um neto podem pertencer a diferentes gerações, mas
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conviver em um mesmo recorte cronológico, concluiremos que há a possibilidade de
diferentes estilos artísticos, cujas origens são vinculadas a diferentes formas de perceber
e representar o mundo derivadas de momentos cronológicos diversos, coexistirem em
uma mesma época. Assim, somos levados a concordar com Pinder de que, primeiro, não
há uma sucessão cronológica linear uniforme quanto às gerações e seus respectivos
estilos,7 como se tal mecanismo diacrônico fosse uma fila de estilos que se substituem
de acordo com datas precisas. Ou seja, não se trata de um modelo de evolução linear em
que um novo paradigma, ao surgir, substitui e encerra completamente o estilo anterior e
sua respectiva geração. Segundo, há uma diferença conceitual entre época cronológica e
época estilística.8 A época cronológica consiste em um determinado recorte no tempo, já
a época estilística consiste em um determinado recorte temporal no qual uma vontade da
arte foi motivadora de uma geração que a manifestou segundo um estilo. Entretanto, a
vigência de uma época estilística não impede a existência de outra época estilística
simultânea ou sobreposta. A natureza do desenvolvimento das gerações e suas
kunstwollens resulta em justaposições de diferentes estilos artísticos coexistindo em um
mesmo recorte espacial e cronológico. O fato de o neto do nosso exemplo anterior se
tornar um artista e, através de um estilo próprio de seus coetâneos, tratar de questões
pertinentes à vontade da arte de sua geração não impede que seu avô continue a tratar de
questões e problemas temáticos e formais pertinentes à sua própria geração, e assim
continue a produzir obras segundo o estilo criado e valorizado por seus coetâneos, e que
tais obras sejam relevantes para os membros da geração do avô que continuam a viver
no período já habitado por seus netos.
Segundo Pinder:
[…] estes “presentes” simples [relativos às épocas cronológicas] não
existem em absoluto, posto que em verdade cada instante histórico é vivido
por homens cuja duração histórica própria é muito diversa, e para cada um
dos quais este instante significa outra coisa, inclusive outra época!9

E ainda:
[…] cada um convive com seus coetâneos e com pessoas de idades
diferentes em uma plenitude de possibilidades simultâneas. Para cada um, a
mesma época é uma época distinta, isto é, uma época distinta referida a si
próprio, que só compartilha com seus coetâneos.10

Não há um só “hoje” nem um só presente quando abordamos as épocas
estilísticas,11 pois a história dos estilos não é bidimensional, mas sim uma sobreposição
de várias partes de histórias paralelas e simultâneas. Assim, temos como resultado desse
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fenômeno de coexistência de gerações a também coexistência cronológica de épocas
estilísticas diferentes. E esse fenômeno de justaposição estilística ocorreu também na
História em Quadrinhos. Os estilos artísticos não têm limites cronológicos claramente
definidos, não reservam uma época cronológica unicamente para eles e muitas vezes
coexistem sobrepondo-se e contrapondo-se uns aos outros.12
Tal compreensão da justaposição de gerações nos permite entender a
continuidade da produção de histórias em quadrinhos segundo a tradição da Era de
Platina mesmo durante o auge técnico e de recepção pelo público da produção da Era de
Ouro. Também permite a compreensão que a publicação do segundo Flash não encerrou
completamente as atividades dos artistas ligados à tradição da Era de Ouro, sendo que
parte destes artistas tratou de adaptar-se à nova vontade da arte vigente durante a Era de
Prata, e outra parte continuou defendendo o projeto estilístico e temático de seus
coetâneos.
Ainda assim cabem algumas críticas ao modelo de gerações. Pinder busca uma
aproximação dos elementos e superação da antítese entre ciências naturais e do espírito
em sua teoria das gerações.13 Entretanto acaba em um entendimento quase prédeterminista das gerações quando vincula a vontade da arte e as características
estilísticas às datas de nascimento dos artistas de uma mesma geração — aproximando,
apesar de fazer suas críticas, ao conceito de Comunidade Juvenil de Eduard Wechssler
(1869-1949)14 — e não dá ênfase adequada a outros fatores. O conceito de comunidade
juvenil é próximo do das gerações, entretanto Wechssler parte da premissa de que novas
comunidades artísticas formadas de artistas coetâneos surgem dentro de ciclos ritmados
de nascimento predestinados a trazerem novos estilos que rompem com o estilo da
comunidade anterior provocando revoluções artísticas.15 Pinder não se vincula
explicitamente à interpretação de haver uma predestinação compartilhada pelos artistas
nascidos em um mesmo período destinados a desenvolverem um estilo que romperá
com o anterior. Mas ainda assim vincula tais características estilísticas de cada geração
às datas de nascimento próximas dos integrantes de uma mesma geração e reconhece a
existência de um ritmo de sucessão entre as gerações artisticamente relevantes.16
Entendemos a formação das gerações não como consequência direta da
coetaneidade, mas sim do convívio e interação entre indivíduos sob influência de um
mesmo grupo de fatores culturais. A coetaneidade pode ser um fator indireto, pois
indivíduos nascidos em épocas determinadas tendem a passar por estágios biológicos de
suas vidas em momentos próximos e, assim, aumentam a possibilidade de receberem
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influências dos mesmos fatores e estarem preocupados com os mesmos problemas
culturais. Entretanto não entendemos como fator determinante, pois consideramos a
possibilidade de indivíduos, devido a influências culturais, aproximarem-se e
vincularem-se estilisticamente com contemporâneos não coetâneos. Tal condição
permitiria o surgimento de gerações que não se limitam a conter apenas coetâneos, uma
vez que a vontade da arte e o estilo que dela decorre poder afetar contemporâneos
nascidos em momentos diferentes, mas que passam a viver em uma mesma época
estilística.
Essa contemporaneidade do não coetâneo pode resultar em uma geração
contemporânea de não coetâneos. Um exemplo dessa possibilidade é o caso de Jack
Kirby, nascido em 1917, que era coetâneo dos artistas da Era de Ouro e participou deste
movimento artístico. Kirby acabou adaptando-se à vontade da arte da geração seguinte e
não só atingiu seu auge artístico quando produzindo segundo a tradição da Era de Prata,
como se tornou uma das principais influências estilísticas para os artistas desta geração.
Dessa forma, as gerações dentro da História da História em Quadrinhos,
conhecidas no meio como “eras”, não podem ser interpretadas segundo um modelo
evolutivo linear em que os estágios seguintes suprimem e descartam os anteriores. Cada
uma das gerações de artistas e seus estilos surgem coexistindo com a geração anterior,
que pode permanecer em atividade simultaneamente à nova geração. Bem como artistas
nascidos em épocas cronológicas anteriores podem se vincular à nova geração, formada
sob novas condições sociais e novos problemas, e integrar uma nova época estilística. E
ainda uma mesma época cronológica pode produzir mais de uma geração, cada uma
delas vinculada a diferentes vontades da arte e que coexistem com seus programas
ideológicos e formais vivendo em épocas estilísticas diversas. As épocas estilísticas da
História em Quadrinhos — como são para Pinder as épocas da História da Arte17 — são
produtos das diferentes gerações, mas diferentes gerações podem ser produtos de uma
mesma época cronológica.
Tal estudo tentou apresentar ainda uma possibilidade de se pesquisar a produção
de História em Quadrinhos que não se baseasse em levantamento de dados técnicos, em
relação à sua função pedagógica ou ainda a partir das histórias pessoais de seus artistas,
estúdios e editoras. Mas sim compreender a História da História em Quadrinhos como
um ramo da História da Arte e capaz de ser analisado segundo os critérios formais e
temáticos do próprio meio, das concepções de entender e executar a linguagem e das
formas de representação estabelecidas por seus autores. Além das relações que os
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diferentes estilos, tradições, movimentos e propostas artísticas estabeleceram entre si,
com as tradições das diferentes formas artísticas e com o contexto histórico e social em
que estavam inseridos.
A História em Quadrinhos é uma expressão artística inserida no tempo e espaço
na qual é produzida e carrega com ela indícios deste contexto que podem fornecer
informações que ajudam a compreender a própria linguagem como seu ambiente
espacial e temporal e as pessoas que viviam nele.
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