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RESUMO 

 

 Este trabalho descreve as mudanças e inovações trazidas pelo chamado New 

Journalism à prática da reportagem e dos Quadrinhos Underground no mundo dos 

chamados comics. Ele demonstra como esses dois campos de inovação convergem em um 

tipo de reportagem surgido na metade dos anos 1990: a reportagem em quadrinhos, criada 

pelo jornalista americano Joe Sacco. Por meio do uso da gramática de quadrinhos criada 

por cartunistas como Scott McCloud e Will Eisner, esta análise mostra como os 

quadrinhos, influenciados pelo New Journalism, hoje são capazes de lidar com as questões 

mais duras do jornalismo, como a reportagem de guerra. Além da revisão de textos 

teóricos, essa análise se baseia na crítica de obras marcantes para cada um desses gêneros. 
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"O ponto de partida do repórter é invadir a privacidade de alguém, fazer perguntas que não 

tem o direito de esperar que sejam respondidas -- e, assim que ele se rebaixou a esse ponto, 

transforma-se num suplicante de canequinha na mão, esperando que venha a informação 

ou que alguma coisa aconteça, esperando ser tolerado o bastante para conseguir o que 

precisa, adaptando sua personalidade à situação, insinuando-se, servindo, fazendo o que for 

preciso, suportando insultos, abusos, até choques ocasionais na eterna busca da 'história' – 

comportamento que chega bem perto do servilismo ou mesmo da mendicância" 

 

Tom Wolfe, ―O Novo Jornalismo‖ 
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1. Introdução 

 

 A arte e a reportagem podem se encontrar? Podem ser o mesmo lado da mesma 

moeda? Se isso acontecer, o jornalismo perde seu valor como relato? A representação 

precisa ser realista e objetiva? 

 Não é fácil responder. O jornalismo é o primo pobre do texto. Escravo da ordem 

direta dos temos, do vocabulário simples e das frases curtas, é o exato contrário da 

literatura. Ela explora as possibilidades de expressão do idioma; ele empobrece a língua. 

Ela lida com as grandes questões humanas; ele com o crime na esquina e outras questões 

mundanas. Ela é um produto do espírito, do mundo interior do artista; ele é um escravo da 

matéria, determinado pelos acontecimentos externos. Ele careta e pálido, bege mesmo. 

 Mas não precisa ser assim. Nos anos 1960, um grupo de repórteres mergulhou o 

jornalismo no caldeirão de sexo, drogas alucinógenas e revoluções daquela década. Surgiu 

o Novo Jornalismo, que, como afirma Tom Wolfe, provou algo antes impensável: a 

reportagem pode ser arte. Gay Talese e Hunter S. Thompson libertaram o jornalismo do 

tatibitate intelectual da pirâmide invertida. O cenário, na definição de Wolfe, era um 

pandemônio com um sorriso. 

 Era o período em que o romance era a grande forma literária. Ele se consolidou na 

língua inglesa no fim do século 19, com o Grande Romance Americano, representado por 

autores variados como Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald e John dos Passos. O romance 

tomara o lugar de gênero número um do poema épico, criado por Homero. O Novo 

Jornalismo veio para fazer tremer essas fundações. Quando Truman Capote publicou A 

sangue frio, disse que aquilo não era reportagem, mas um novo gênero: o romance de não-

ficção. Foi chamado, junto aos outros, de parajornalista. 

 No mesmo período, outro gênero passava por mudanças significativas: os 

quadrinhos. Consolidados nos anos 1930 e 1940 com histórias de super-heróis, eram um 

produto de massa, vendidos em gibis e em jornais diários. Ao mesmo tempo em que eram 

criticados por corromper a juventude. Enquanto o jornalismo era revolucionado, os 

quadrinhos também mudaram profundamente. Essa mudança tinha nome e apelido: 

quadrinhos underground ou comix. Com histórias de sexo, drogas e violência, eles foram 

um dos marcos do amadurecimento dos quadrinhos como forma de arte e ajudaram de 

forma crucial a transformá-lo em algo adulto. 
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 Pulemos para os dias de hoje. O que vemos? Um jornalismo em crise. Não só de 

negócios, mas de credibilidade. O repórter não é mais visto como o arauto da verdade. A 

empresa de comunicação costuma até ser vista com desconfiança. Em uma sociedade que 

matou Deus, o homem, arte e a História, o jornal é o próximo no corredor da morte. Ele 

almoçou e cortou o cabelo, comeu manga e tomou leite, tomou banho e foi no vento. Fez 

tudo errado, dizem. Morto. Uma previsão bastante grave. Qual será a sua próxima 

encarnação? 

 As outras encarnações já estão aí. Antes mesmo de desligarem os aparelhos desse 

senhor de idade. Jornalismo digital, colaborativo, multimídia, bom, ruim, em games, com 

infográficos animados, coloridos, reluzentes. E em quadrinhos. Foi este último, criado pelo 

repórter nascido na Ilha de Malta Joe Sacco, que motivou este trabalho de conclusão de 

curso.  Enquanto se anuncia a morte do jornalismo, considero importante estudar o que 

vem por aí. Renovar é a única forma de sobreviver, acredito. A reportagem não vai morrer, 

porque ela está nascendo, todos os dias, em novas formas. 

 Escolhi Joe Sacco porque não se pode falar de tudo. Tento escrever uma análise 

profunda, mas sem a envergadura de uma tese. Neste trabalho, tento analisar as raízes 

conceituais da reportagem em quadrinhos. E busco-as no Novo Jornalismo e nos 

quadrinhos underground, passando brevemente pela história literária do século passado. 

 Li livros teóricos e obras das vanguardas que analiso. Ao ler os livros Palestina, 

Gorazde: área de segurança e Notas sobre Gaza, encontrei meu ponto de partida. Qual foi 

a primeira grande ruptura do jornalismo? Começo falando do Novo Jornalismo para tentar 

descobrir algo sobre ele. Ele é muito elogiado, mas, afinal, o que tem de novo? Qual o seu 

legado? Tento responder. Nos quadrinhos, tive que admitir minha quase ignorância sobre o 

assunto e procurei algumas de seus grandes nomes: Robert Crumb, Will Eisner e Art 

Spiegelman. Um transformou as HQs e algo adulto, o outro desenvolveu essa mudança e 

consolidou a linguagem e outro escreveu uma das obras mais tocantes que já conheci sobre 

o Holocausto. 

 Minha hipótese é que a reportagem em quadrinhos é a convergência entre o Novo 

Jornalismo e Robert Crumb. Por isso, tento analisar os dois a fundo para ver se isso se 

confirma. Além da bibliografia, entrevisto Joe Sacco
1
 para ver se a hipótese é correta. 

Quais as influências no conteúdo? Quais as influências de ambos na forma? Os quadrinhos 

                                                             
1 A entrevista completa está no apêndice. 
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podem dar conta do real? A representação deve ser realista ou impressionista? Os 

quadrinhos são capazes de tratar das grandes questões humanas que a literatura trata? 

 No Novo Jornalismo, uso as obras dos repórteres Tom Wolfe e Gay Talese. Para 

analisá-los, contei com críticas, principalmente as negativas, publicadas na época, 

principalmente pelo suplemento literário The New York Review of Books. Além da minha 

própria análise sobre cada uma dessas obras. Sobre os quadrinhos, busquei ler pelo menos 

uma obra de cada período que trato. No caso de Joe Sacco, li seus três principais livros. 

Também busquei como referências os principais críticos de arte que falaram sobre essas 

inovações na época em que elas surgiram. No caso específico dos quadrinhos, usei análises 

que os próprios artistas fizeram sobre si mesmo. Consultei Quadrinhos e arte seqüencial, 

de Will Eisner, e Desvendando os quadrinhos, de Steve McCloud. Os dois se propõem a 

ser uma gramática dessa linguagem. Nos outros autores, busquei entrevistas que eles 

tenham concedido ou matérias publicadas na imprensa, principalmente a em língua inglesa. 

No caso de Joe Sacco, fiz uma entrevista por telefone com ele quando faltava só uma 

semana para o prazo de entrega desta análise estourar. 

 O capítulo 1 recebeu o título O pandemônio sorridente da contracultura. 

Pandemônio é a expressão que Tom Wolfe usa para definir os anos 1960. Nesse capítulo, 

tento contextualizar o nascimento do Novo Jornalismo e descrever o meio literário da 

época. Por que o romance era o gênero número um? Por que o jornalismo era desprezado? 

O que era a não-ficção antes do Novo Jornalismo? Tento descobrir o que, afinal, essa 

vanguarda tem de novo para saber qual o seu legado para as gerações de repórteres depois 

dela. Como é a nova forma? Como é a apuração desse novo repórter? De que forma ele 

constrói seu texto? 

 No capítulo 2, Todas as estradas levam ao underground, tento fazer a mesma coisa 

com a obra de Robert Crumb. Na impossibilidade, e na falta de tempo, de analisar muitos 

autores de quadrinhos dos anos 1960, eu o escolhi por ser considerado o principal inovador 

do período. Tento descrever o que há de novidade em sua obra e quais suas implicações 

estéticas. Pretendo descobrir como, afinal, Crumb alçou os quadrinhos de uma forma de 

arte vista como banal para algo reconhecido pela alta cultura. Para isso, tento descrever 

sucintamente o cenário anterior a ele, para deixar claro o contraste que ele representa. 

 O capítulo 3 trata daquela que Will Eisner considerava a maior inovação da história 

dos quadrinhos: a chegada do real a suas narrativas, por meio das histórias autobiográficas. 

Por isso seu nome é Os quadrinhos e a doença do real. Será que, da mesma forma que o 
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Novo Jornalismo teria trazido a não-ficção para o reino do romance, os comix trouxeram a 

não-ficção para os quadrinhos? E como ela evoluiu de histórias intimistas e de humor para 

narrativas sérias e sobre pessoas que não fossem seu autor? Nessa parte analiso as 

inovações da obra Contrato com Deus e outras histórias de cortiço, de Will Eisner, e 

Maus, de Art Spiegelman, ganhador do Pulitzer de 1992. 

 O quarto e último capítulo é sobre o tema que me motivou a escrever esta análise. 

Ele perdeu seu espaço de protagonista porque fui absorvido pelas vanguardas tratadas nos 

capítulos anteriores, por considerá-las de importância vital. Mas todo este trajeto foi 

fundamental para ganhar consistência para analisar a obra de Joe Sacco, questionando se 

ela é mesmo herdeira de Talese, Crumb e Spiegelman. Como é a representação dos fatos 

em imagens? Os desenhos são realistas ou caricaturais? Isso afeta de alguma forma a 

realidade ou objetividade do relato? Suas obras têm valor jornalístico? 

 Espero conseguir responder a essas perguntas. 
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2. O Pandemônio Sorridente da Contracultura 

 

 A Nova York dos anos 1960 era um pandemônio com um sorriso. Pelo menos é 

essa a definição de Tom Wolfe (WOLFE, 2005: 52), autor de reportagens como Radical 

chique e Fogueira das Vaidades, no ensaio que leva o nome da vanguarda a que ele 

pertence: O Novo Jornalismo. Ele se referia à mudança dos costumes, ao advento da 

contracultura, às drogas e ao sexo. É a mesma Nova York que Gay Talese descobriu passar 

34 quilômetros de fio dental entre os dentes e comer 1,5 mil toneladas de carne – a cidade 

de coisas despercebidas, anônimos, personagens e profissões estranhas. A cidade dos 

esquecidos (TALESE, 1961: 3-80). E esquecidos mesmo. Segundo Wolfe, os romancistas 

– desde o realismo responsáveis por traduzir o espírito do seu tempo – deixaram tudo isso 

de lado em nome de ―grandes questões‖ humanas. 

 É nesse contexto que surgem repórteres que vão intrigar outros repórteres, mas 

principalmente literatos e romancistas. Neste capítulo, tento contextualizar o surgimento 

dessa inovação. E também determinar o que há de novo nela, afinal. Defendo que o Novo 

Jornalismo é a ruptura fundadora das inovações que surgiram desde os anos 1960. Tom 

Wolfe vai além e chega a afirmar que ele é o grande acontecimento literário do século 

passado. A reportagem em quadrinhos, acredito, só existe porque Gay Talese um dia 

escreveu um perfil de Frank Sinatra. Frank Sinatra has a cold (TALESE, 173: 1961), 

publicado na revista Esquire, onde Talese foi trabalhar depois do The New York Times, 

provou que era possível fazer uma reportagem sobre alguém sem falar com essa pessoa. E 

ainda fazer melhor do que se o tivesse. Por isso é importante entender o que aconteceu nos 

mundos literário e jornalístico nos anos 1960 e 1970. Vale dizer, que a reportagem em 

quadrinhos não é a única ruptura surgida depois dessa época. Acredito que mesmo as 

inovações atribuídas à tecnologia – como a reportagem com narrativas multimídia, o uso 

paralelo de ficção e não-ficção em documentários, as reportagens em formato de game, 

para citar algumas – têm uma dívida com aqueles repórteres. Mas cada um desses temas 

mereceria uma análise separada. Os quadrinhos foram escolhidos por uma questão de foco. 

 

2.2 O furo vs. A reportagem especial 
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 No ensaio O Novo Jornalismo, Tom Wolfe descreve a fauna das redações dos anos 

1960. Elas eram divididas entre dois espécimes: o repórter de furos, de hard news, e o de 

reportagem especiais. O segundo, que muitas vezes trabalhava em suplementos dominicais, 

era visto como a escória. Tanto pelos demais jornalistas, por considerar seu trabalho 

irrelevante, como pelos autores de ficção. O jornal diário era indigno para quem tinha 

nascido para ser autor. Era apenas um estágio a ser abandonado por quem tinha pretensões 

literárias. O repórter um dia pediria demissão, se isolaria em uma cabana e sairia de lá só 

quando terminasse o seu grande sonho: escrever um romance. O romance tinha uma aura 

tão espiritual que, para escrevê-lo, o autor devia optar pela ascese. Tom Wolfe diz: 

A idéia era conseguir emprego num jornal, conservar inteiros o 

corpo e a alma, pagar o aluguel, conhecer 'o mundo', acumular 

'experiência', talvez eliminar um pouco da gordura do seu estilo - 

depois, em algum momento, demitir-se pura e simplesmente, dizer 

adeus ao jornalismo, mudar-se para uma cabana em algum lugar, 

trabalhar dia e noite durante seis meses, e iluminar o céu com o 

triunfo final. O triunfo final era conhecido como O Romance.‖ 

(WOLFE, 2005: 13) 

 Os repórteres assim eram famosos pelas loucuras que faziam para conseguir uma 

história. Michael Mok, do Daily News, por exemplo. Certa vez, ele e um fotógrafo foram 

pautados para entrevistar um cidadão obeso. O rapaz havia se isolado em um veleiro 

ancorado no estreito de Long Island para se afastar das tentações. A dupla alugou um barco 

e zarpou para o encontro com o personagem. A mais de um quilômetro do veleiro, o barco 

dos dois quebrou. Mok, pressionado pelo deadline, pulou na água e começou a nadar. Mas 

era inverno. A temperatura água era de cerca de 5 graus. O repórter nadou até quase morrer 

de hipotermia e até ser resgatado pelo personagem. E entregou a matéria no prazo 

(WOLFE, 15: 2005). 

 Os feitos heróicos dos repórteres não eram suficientes. A reportagem sempre esteve 

bem abaixo na escala de dignidade dos profissionais que trabalhavam com o texto. Em 

partes, isso é explicado pelo sucesso conquistado pelo Grande Romance Americano, 

surgido no final do século 19 e representado por nomes como William Faulkner, John dos 

Passos, F. Scott Fitzgerald e J. D. Salinger. A hegemonia desse gênero é essencial para 

entender o que aconteceu naquela década. 

 

2.3 O Novo Jornalismo vs. O romance 
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 A história literária é uma luta pela hegemonia de gêneros. É esse o conceito que dá 

base ao ensaio de Tom Wolfe. Um dia, o poema épico foi o gênero número um e Homero 

teve que lutar para conquistar esse espaço. Truman Capote comprou a mesma briga com a 

publicação de A sangue frio — séculos depois. O poema épico foi substituído pelo 

romance, cuja hegemonia foi consolidada em língua inglesa pelo Grande Romance 

Americano. ―O Romance não era uma mera forma literária. Era um fenômeno psicológico. 

Era uma febre cortical. Fazia parte do glossário de Introdução geral à psicanálise em 

algum ponto entre o narcisismo e a neurose obsessiva‖ (WOLFE, 2005: 15). 

 O século passado foi marcado pela devoção em relação a esse gênero. Não foi à toa 

que, quando o Novo Jornalismo começou a dar sinais de sua existência, ainda em estado 

embrionário, ele era feito de forma meio reverencial (WOLFE, 2005: 19). Era como se 

quem fazia reportagens especiais pedisse licença para usar recursos literários na 

reportagem. Eles imaginavam escrever jornalismo para ser lido como romance. Não para 

questionar a hegemonia do gênero – que eles esperavam um dia seguir –, mas para 

homenageá-lo. Segundo Wolfe, era como se brincassem, à espera do tempo em que eles 

próprios se isolariam em na tal cabana onde seriam iniciados no mundo dos autores de 

ficção. Não se imaginava o impacto que essa experiência traria. Sobre esse período, Tom 

Wolfe chega a ser pretensioso: 

Nunca sonharam com a ironia que vinha vindo. Nunca 

desconfiaram nem por um minuto que o trabalho que fariam nos 

dez anos seguintes, como jornalistas, roubaria do romance o lugar 

de principal acontecimento da literatura (WOLFE, 2005: 19) 

 O romance era mais que o gênero número um. Era ele o responsável por tratar das 

grandes questões humanas e escavar a psicologia profunda do homem. Tinha uma 

característica ―espiritual‖, contemplativa. E, o principal, era um fruto da criatividade. Seu 

material de trabalho era um mero detalhe, iluminado pela chama criativa. É como Wolfe 

afirma: 

―A noção moderna de arte é essencialmente religiosa ou mágica, e 

segundo ela o artista é visto como uma fera sagrada que, de alguma 

forma, grande ou pequena, recebe relances da divindade conhecida 

como criatividade. (WOLFE, 2005: 27) 
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 Fica fácil entender a resistência que o Novo Jornalismo enfrentou assim que 

começou a se consolidar como gênero. A oposição da reportagem e do romance é clara. 

Este é conhecido pela característica mágica, pela catarse; aquele por se ocupar dos fatos 

mundanos. No romance o material é um detalhe; no jornalismo ele é protagonista. O 

romance explora a riqueza e as possibilidades de expressão do idioma; o jornalismo – em 

princípio, escravo das orações coordenadas, vocabulário acessível e da ordem direta – o 

empobrece. O jornalismo feito na ―velha forma‖ é o exato contrário da literatura. 

Principalmente por seu material – os fatos – ser considerado algo já dado, que só precisa 

ser encontrado por meio da apuração. A criatividade seria irrelevante, nesse sentido. É 

compreensível a estranheza que a reportagem repleta de recursos literários causou. O tom 

de Wolfe para descrever esse contexto deixa claro o clima belicoso do momento: ―Em 

1966, o Novo Jornalismo já pagara à vista seus tributos literários: especificamente, 

amargura, inveja e ressentimento" (WOLFE, 2005: 41). 

 Dwight MacDonald, crítico do suplemento literário The New York Review of Books, 

é um exemplo claro da polêmica que o novo gênero causou. Em 1965, ele escreveu uma 

resenha sobre a reportagem The kandy-kolored tangerine-flake streamline Baby, assinada 

por Tom Wolfe. O título da já deixava claro seu tom crítico: Parajournalism, or the Tom 

Wolfe & his magic writing machine. Ele acusa o Novo Jornalismo de ser uma ―forma 

bastarda‖ e lamenta seu sucesso com o público. É a primeira fez que o termo 

―parajornalismo‖ é usado para definir a vanguarda. Macdonald diz: 

Um novo tipo de jornalismo está nascendo; ou eclodindo. Pode ser 

chamado de ―parajornalismo‖, do grego para, de ―ao lado‖ ou 

―contra‖: algo parecido na forma, mas diferente em função. Como 

uma paródia, do grego parodia, ou contra-ode, como a peça satírica 

da dramaturgia ateniense que era encenada depois da tragédia, 

pelos mesmos atores só que usando um figurino grotesco. Ou como 

paranóia (―contra ou paralelo ao pensamento‖), em que formas 

racionais são usadas para expressar ilusões. O Parajornalismo 

parece jornalismo – ―o levantamento e disseminação de notícias 

atuais‖ –, mas a aparência é ilusória. É uma forma bastarda que, ao 

mesmo tempo, explora a autoridade factual do jornalismo e a 

licença atmosférica da ficção. Entretenimento, mais que 

informação, é o objetivo dos seus realizadores e a esperança de 

seus consumidores (MACDONAL: 1965)
2
. 

                                                             
2     ―A new kind of journalism is being born, or spawned. It might be called ‗parajournalism,‘ from the 

Greek para, ‗beside‘ or ‗against‘: something similar in form but different in function. As in parody, from the 

parodia, or counter-ode, the satyr play of Athenian drama that was performed after the tragedy by the same 
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 O suplemento, aliás, se mostrou bastante conservador em relação ao novo gênero. 

Junto à revista Columbia Journalism Review, o NYTBR esteve no front contra as 

inovações. Em Fame and Obscurity (1961, publicado no Brasil como Fama e anonimato), 

Gay Talese defende o Novo Jornalismo. Acusado de inventar diálogos e cenas em nome de 

uma carga dramática, com sacrifício dos fatos, Talese afirma: 

Alguns críticos dizem que seus praticantes comprometiam os fatos 

em detrimento de um relato mais dramático. Nãoconcordo. O Novo 

Jornalismo, ainda que com frequência lido como ficção, não é 

ficção. É, ou deveria ser, tão confiável quanto a mais confiável 

reportagem. Ainda que busque uma verdade maior do que é 

possível por meio da mera compilação de fatos verificáveis, o uso 

de aspas e a adoção do rígido estilo organizacional da velha forma. 

O Novo Jornalismo permite, exige na verdade, uma aproximação 

mais imaginativa da reportagem. E permite que o autor se introduza 

na narrativa se quiser, como muitos fazem, ou assumir o papel de 

um observador descolado, como outros autores fazem, como 

eu.TALESE, 1961: vii)
3
 

 Hoje, com distanciamento no tempo, não deixa de ser engraçado ver Gay Talese 

acusado de comprometer a verdade em detrimento de apelo dramático. Quem ler seus 

livros-reportagem, como The kingdom and the power (publicado no Brasil como O reino e 

o poder), sobre o The New York Times, vai ver que ele é um mestre da precisão e apuração 

incansáveis. Os críticos da nova forma estranharam o Novo Jornalismo por motivos 

simples. Ninguém podia esperar que uma novidade no mundo literário surgisse da 

reportagem, a forma de expressão em texto tida como a menos digna. Jornalismo literário 

era uma contradição de termos. 

                                                                                                                                                                                         
actors in grotesque costumes. Or paranoia (‗against beside thought‘) in which rational forms are used to 

express delusions. Parajournalism seems to be journalism—‗the collection and dissemination of current 

news‘—but the appearance is deceptive. It is a bastard form, having it both ways, exploiting the factual 
authority of journalism and the atmospheric license of fiction. Entertainment rather than information is the 

aim of its producers, and the hope of its consumers‖ Disponivel em: 

 http://www.nybooks.com/articles/archives/1965/aug/26/parajournalism-or-tom-wolfe-his-magic-writing-

mach/, acessado em 8 de maio de 2011 
3     Some critics said that its practicioners compromised the facts in the interest of more dramatic reporting. I 

do not agree. The New Journalism, though often reading, like fiction, is not fiction. It is, or should be, as 

reliable as the most relaible reportage although it seeks a larger truth than is possible through the mere 

compilation of verifiable facts, the use of direct quotations, and adherence to the rigid organizational style of 

the older form. The New Journalism allows, demands in fact, a more imaginative approach to reporting, and 

it permits the writer to inject himself into the narrative if he wishes, as many writers do, or to assume the role 

of a detached observer, as other writers do, including myself. (TALESE, vii: 1961) 



18 
 

 Wolfe critica seus detratores. Diz que eles e os historiadores da literatura ignoram a 

relação entre a reportagem e o romance, que ele chama de óbvia (WOLFE, 2005: 27). Para 

isso, cita Dickens, Gogol, Dostoiévski e Tolstói. O Novo Jornalismo, diz, é um herdeiro 

direto do realismo. Essa tradição literária, preocupada em reproduzir hábitos e costumes, 

teria trazido técnicas narrativas importantes para a literatura e para a reportagem com 

pretensões literárias. Alguns dos autores citados por Wolfe fizeram algo parecido com 

jornalismo antes de escrever seus romances: foram a campo ver determinada situação ou 

grupo de pessoas a fim de levantar material e escrever. Só que ficção. Outros, como 

Dickens, eram repórteres mesmo. 

 

2.4 Contra o tom bege do jornalês: o que há de novo no Novo Jornalismo 

 

 O senso comum vai ver na nova forma apenas reportagens bem escritas ou escritas 

de um jeito excêntrico. Vai identificar com o romance e passar batido. Mas não é tão 

simples. A principal novidade do Novo Jornalismo é uma: o gênero promoveu o encontro 

entre a reportagem e a estética. A reportagem pode ser arte, em outras palavras. Não foi à 

toa que Truman Capote, quando publicou A Sangue Frio, na New Yorker, em 1965, negou 

o rótulo de novo jornalista. Aquilo não era reportagem, dizia, mas um novo gênero 

literário: o romance de não-ficção. Isso impressionou o meio das artes. Capote não era um 

escritor meia-boca, mas um romancista com reputação que se entregou à nova forma. 

 ―O que me interessava não era simplesmente a descoberta da possibilidade de 

escrever não-ficção apurada com técnicas em geral associadas ao romance a ao conto. Era 

isso - e mais‖, diz Wolfe (2005: 28). Descobriu-se, por tentativa e erro, que a reportagem 

podia usar qualquer recurso literário: dos diálogos completos aos fluxos de consciência. 

Não é à toa que Radical Chique começa com o sonho de Leonard Bernstein. Por meio das 

técnicas literárias, o jornalista podia oferecer a seu leitor a vida subjetiva, a existência 

emocional dos seus personagens. Mais tarde os novos jornalistas seriam acusados de 

―entrar na cabeça das pessoas‖. Mas era exatamente nessa porta que eles queriam bater. 

 Wolfe não diz isso diretamente, mas ele se identifica – e identifica o Novo 

Jornalismo, por tabela – como um herdeiro do realismo literário. Sobretudo de sua vertente 

francesa, representada por Balzac. O repórter elogia, por exemplo, a forma como o autor 

francês descreve ambientes de forma meticulosa e o modo como essa técnica serve para 

construir a psicologia dos personagens. Sua admiração tem um motivo principal. Ele 
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considera que a própria sociedade, os costumes e a moral, o ―como vivemos‖, um material 

fértil para a literatura. E é fácil entender seu ponto de vista. Os anos 1960 e 1970 são as 

décadas da revolução na moral e nos costumes. O terreno propício para qualquer um que 

queira contar boas histórias. Mas não foi isso que Wolfe encontrou quando chegou a Nova 

York: 

Quando cheguei a Nova York, os romancistas mais sérios, 

ambiciosos e supostamente talentosos haviam abandonado o 

terreno mais rico do romance: especificamente a sociedade, 

o tableau social, os costumes e a moral, a coisa toda do 'como 

vivemos agora', na expressão de Trollope. Não existe romancista 

que possa ser lembrado como o autor que captou os anos 60 na 

América, ou mesmo em Nova York, no sentido que Thackeray foi 

o cronista de Londres dos anos 1840 e Balzac foi o cronista de 

Paris e de toda a França depois da queda do Império (...) Os mais 

sérios romancistas americanos preferiam cortar os pulsos a ser 

conhecidos como 'secretários da sociedade americana', e não 

apenas por considerações ideológicas. Tendo de pensar na fábula, 

no mito e no sagrado ofício, quem pode aceitar essa tarefa menor? 

(WOLFE, 2005: 50) 

 Ele acusa os escritores de ter abandonado o realismo em detrimento da fábula. O 

romance, segundo Wolfe, se voltou de novo para as questões, por assim dizer, espirituais: 

os assuntos filosóficos, existenciais etc. Ele chama essa geração de neofabulistas. É o 

rótulo que ele dá para o argentino Jorge Luís Borges. E com alguma razão. Por livros como 

O Aleph, pode-se dizer que Borges fazia um conto filosófico, com tendências ensaísticas. 

Da mesma forma, Philip Roth publica na mesma década O Complexo de Pornoy, um 

romance freudiano sobre um rapaz judeu com problemas sexuais com origem na relação 

com uma mãe dominadora. É nesse vácuo deixado pelos romancistas que Tom Wolfe vê o 

nascimento do Novo Jornalismo. É como se os romancistas tivessem deixado uma 

sociedade inteira de presente para ser usada pelos repórteres. 

 Não é só uma questão de matéria-prima. A questão não são apenas os assuntos que 

os romancistas deixaram de lado para os jornalistas. O abandono do realismo social, 

defende Wolfe, significa o abandono de uma técnica (WOLFE, 2005: 52). Essa técnica se 

confunde com a técnica de reportagem, embora em nenhum momento o autor use essa 

expressão. Wolfe diz que os jornalistas aprenderam técnicas criadas por aquela tradição 

literária. Não por ler Balzac, Dickens e Gogol – mas por tentativa e erro. 
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 O rompimento, porém, não se deu só com a busca dos recursos da ficção realista 

para o jornalismo. A briga também era com os escritores de não-ficção, como os ensaistas. 

O principal problema apontado por Wolfe era o tom sóbrio do narrador, uma herança da 

tradição literária britânica. A ideia seria que a voz do narrador fosse ―um fundo neutro 

contra o qual se ressaltavam toques de cor‖. 

Quando [os leitores] chegavam àquele tom bege pálido, isso 

inconscientemente os alertava de que ali estava de novo aquele 

chato bem conhecido, "o jornalista", a cabeça prosaica, o espírito 

fleumático, a personalidade apagada, e não havia como se livrar do 

pálido anãozinho, senão parando de ler" (WOLFE, 32: 2005) 

 Nesse contexto, e como resultado da técnica realista, pode-se enumerar algumas das 

características do Novo Jornalismo que lhe conferem um caráter inovador: 

 

 A construção da cena 

 Na estética da nova forma, a história é contada por uma sucessão de cenas, 

reconstruídas pela apuração extensa e incansável. É uma técnica do romance, com um pé 

no realismo. 

 

 O uso do diálogo completo 

 A reconstrução de diálogos tal como ocorreram também é uma característica a ser 

destacada. Wolfe defende que é a forma mais eficiente de prender a atenção do leitor e 

ajuda a construir os pesonagens melhor do que qualquer outro recurso narrativo. Também é 

uma herança do realismo. 

 

 Trocas de ponto de vista 

 Embora seja percebida nas reportagens de Gay Talese, essa característica é mais 

clara em Tom Wolfe. Nos fluxos de consciência usados pelo repórter, é como se o narrador 

sofresse de uma possessão. Em intervalos curtos, os fatos passam a ser vistos sob o ponto 

de vista de personagens diferentes e do próprio narrador. Como o próprio Tom Wolfe diz, 

ele transfere o leitor para dentro do sistema nervoso central de cada pesonagem. Na velha 

forma – e mesmo hoje em dia – a narrativa sofre da Síndrome do Repórter Esso: eu estava 

lá. O único ponto de vista usado é o do jornalista, que se coloca como testemunha ocular 
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dos fatos. Wolfe argumenta que esse ponto de vista é limitador e desinteressante. E como 

entrar na cabeça do personagem? Entreviste-o sobre seus pensamentos e emoções. 

 

 A vida subjetiva e emocional 

 Mais do que uma toca de pontos de vista, há no Novo Jornalismo uma descrição 

extensa da vida subjetiva de cada personagem. Em vez de só registrar o que um 

personagem disse, o repórter adepto da nova forma vai descobrir o que ele pensa. Essa é 

uma das principais características que geraram acusações de que os jornalistas mentiam. 

Gay Talese explica como isso é possível: 

Tento seguir meus personagens de forma discreta, enquanto 

observo-os em situações reveladoras, percebo suas reações e as 

reações de outros a eles. Tento absorver toda a cena, o diálogo e o 

clima, a tensão, o drama, o conflito. E então costumo escrever do 

ponto de vista do personagem, às vezes revelando o que esses 

indivíduos pensam durante os momentos que descrevo. O último 

insight depende, claro, na completa colaboração do personagem. 

Mas, se o escritor desfruta de sua total confiança, é possível, por 

meio de entrevistas, fazendo a pergunta certa na hora certa, 

descobrir e relatar o que vai dentro da mente alheia.  (TALESE, vii: 

1981) 

 

 Registro de tudo 

 As reportagens são obcecadas pelos mínimos detalhes. Gay Talese, em The 

kingdom and the power, parece sofrer de transtorno obsessivo compulsivo. Tudo é 

registrado. Gestos, hábitos, costumes, tons de voz, a forma como o personagem trata a 

família, a forma como trata estranhos, poses, olhares, jeitos de olhar, jeitos de sentar – 

tudo. "O registro desses detalhes não é mero bordado em prosa. Ele se coloca junto ao 

centro de poder do realismo, assim como qualquer outro recurso da literatura" (WOLFE, 

55: 2005). 



22 
 

 

3. Todas as estradas levam ao underground 

 

 Esta história não deveria começar do princípio, mas do clímax. Ao buscar as 

origens estéticas dos autores de que trato nos capítulos depois deste – Art Spielgeman, 

autor de Maus, um relato em quadrinhos sobre Auschwitz; e Joe Sacco, criador da 

reportagem em HQ –, sempre chega-se ao mesmo lugar. Todas as estradas levam 

underground. Ao quadrinho underground, na verdade. Essa vanguarda, assim como o Novo 

Jornalismo filha dos anos 1960 e 1970, trouxe nova vida aos quadrinhos. É pai, avó, 

bisavó, tataravó – tudo – das renovações de linguagem e formato dessa arte nas últimas 

décadas. É, principalmente, a ruptura fundadora dos quadrinhos voltados para o público 

adulto e reponsável pelo amadurecimento dessa forma de arte. Os últimos 50 anos são ecos 

do underground. 

 Como se fosse uma boa reportagem, esta história tem um personagem principal. 

Seu nome é Robert Crumb, filho de um fuzileiro naval e uma dona de casa católica. Ele se 

tornaria, no meio do caldeirão hippie, o principal nome dos quadrinhos underground. Não é 

seu criador, nem seu único representante. Críticos e historiadores acham difícil determinar 

sua origem, porque são várias. Os quadrinhos underground vieram de todos os lados: 

revistas de humor de faculdades, pôsteres hippies, panfletos etc. Mas, mesmo sem ser o 

primeiro, Crumb é apontado como a principal influência dos que faziam quadrinhos na 

nova forma, por meio da publicação da revista Zap, como mostrarei depois. 

 Esta história deveria começar do clímax. As inovações de Crumb são de linguagem 

e formato. As duas têm implicações concretas no que aconteceria nos anos seguintes, como 

o surgimento da graphic novel, o romance gráfico. O Novo Jornalismo, como apontei no 

capítulo anterior, queria tratar dos assuntos deixados de lado pela literatura. O trunfo do 

underground é o fato de ter sido o pontapé inicial para a chegada de assuntos de valor 

literário às histórias em quadrinhos. E para a mudança de formato, do gibi para as 

publicações hoje em livros. O Novo Jornalismo também criou um formato, o livro-

reportagem (isso se ignorarmos Os sertões, de Euclides da Cunha, publicado 63 anos antes 

de A sangue frio; mas isso é outro assunto). Nos quadrinhos, porém, esse salto é mais 

radical e relevante para o produto final. 

 Mas esta história não começa pelo clímax. Para entender o que há de novo nos 

quadrinhos underground – ou comix, como também vou me referir a eles –, é preciso 
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conhecer seus antecedentes. Isso não quer dizer que minha intenção é contar a História 

dessa arte. Não é. A maior parte da bibliografia que consultei para escrever esta análise, 

principalmente a em português, erra por isso. Está presa demais à descrição factual, 

histórica. Essa descrição tem seu valor, é claro. Mas, para saber dos efeitos dessa 

vanguarda sobre a não-ficção e o jornalismo em quadrinhos, é preciso uma análise 

conceitual e estética. Para isso, fica mais fácil entender as rupturas de Crumb e outros 

autores se passarmos antes pelo começo dos quadrinhos, publicados em gibis e jornais. 

 

3.1 Os quadrinhos e a massa 

 

 Uma crítica à cultura de massa é correta. Sua falta de autenticidade e vigor artístico 

são resultado das pressões que sofre de fora. A liberdade de criação do artista, se é que 

existe, termina onde começam as exigências do público (a ―massa‖) e as limitações da 

indústria. Os roteiros do ―cinemão‖ americano, por exemplo, muitas vezes são variações da 

mesma estrutura; a mitológica Jornada do Herói, contada em mais ou menos duas horas. 

Um público acostumado ao formato compra o produto. Qualquer mudança no modelo 

significa mexer com os hábitos de milhares de consumidores e com a lógica de exibição e 

distribuição (HATFIELD, 2005: 3). 

 Pensar em termos de cultura de massa é essencial para entender os quadrinhos antes 

das inovações dos anos 1960. Talvez seja estranho para a maioria das pessoas pensar neles 

como algo voltado para o grande público. Hoje, são uma cultura de nicho, voltada para um 

público específico, e costumam sofrer algum preconceito. Essa mudança também surgiu na 

contracultura, como veremos depois. 

 Mas não era assim no seu princípio e na primeira metade do século 20. Os 

quadrinhos nasceram para as massas. Will Eisner – que não pertence à geração 

underground, mas foi um dos principais renovadores da linguagem – lembra, no prefário 

do livro Streetwise, as origens do gênero. Os quadrinhos, como a organização em 

sequência de texto e imagem, já eram usados na Idade Média. A Igreja Católica distribuía 

histórias com lições morais para um público com baixos índices de alfabetização 

(EISNER, 2000: 11). Steve McCloud, no seu Desvendando os quadrinhos, mostra 

evidências de arte sequencial nas tumbas egípcias ou palácios de civilizações pré-

colombianas. Os vitrais nas catedrais católicas, que narram a Paixão de Cristo ou a vida de 

santos, também podem ser considerados uma forma de arte sequencial. No fim do século 
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19, a Europa começou a usar os quadrinhos como forma de entretenimento para as 

crianças. Isso explica muita coisa que aconteceria no século seguinte. Em seu nascimento, 

a história em quadrinhos é voltada para crianças ou pessoas com menor formação cultural.  

 Nos Estados Unidos, em seu começo, os quadrinhos eram voltados para o humor. 

Daí o nome comics (em um período, também eram chamado de funnies). Sua consolidação 

com o grande público é entre as décadas de 1930 e 1950, o que os tornam produtos da 

Grande Depressão e da Segunda Guerra Mundial. É no começo desse período que surgem 

o Flash Gordon, o Tarzã e o Fantasma, o primeiro super-herói uniformizado. As histórias 

mais comuns eram as policiais, de ficção científica e aventuras na selva. No final dos anos 

1930, surge o Super-Homem (FENTON, 2011: 2) 

 A suposta missão pedagógica dos quadrinhos mostra seu rosto aqui também. As 

histórias passam a refletir seu período histórico. A capa da primeira revista do Capitão 

América, por exemplo, mostra o herói combatendo Hitler. Na ficção, vários personagens se 

alistam para lutar na guerra. O papel ideológico deles gerava até mesmo atritos. Para os 

republicanos, o Super-Homem era a personificação do super-homem de Nietzsche 

(übermensch), um pensador que eles associavam ao nazismo. Hitler dizia que o super-herói 

era ―um judeu‖ (FENTON, 2011: 3). 

 Em resumo: os quadrinhos do período não são, em princípio, produtos com fortes 

inclinações autorais. As décadas de 1930 e 1950 – com a exceção de Will Eisner e seu The 

Spirit, e mesmo assim com ressalvas – representam a vitória da forma sobre o conteúdo. 

Em vez de servir como um meio de expressão dos artistas, as HQs eram um produto de 

pressões externas: do público, da indústria, da política e da ideologia. E da mídia, já que 

estavam presos ao formato dos gibis e das tirinhas em páginas de jornal. Mesmo o tamanho 

dos gibis era pensado para ser de baixo custo, com um corte que permitisse o uso mais 

eficiente do papel na gráfica. Os cartunistas dessa época ganhavam por página desenhada e 

era comum que um terminasse o trabalho que o outro começou (HATFIELD, 2005: 16). A 

estrutura industrial e sua linha de montagem criaram um cenário em que qualquer artista 

podia ser substituído por outro sem prejuízo do produto final.  Os quadrinhos eram, de 

certa forma, um trabalho anônimo.  

 

3.2 O Código de Ética dos Quadrinhos 
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 As piadas sobre a suposta homossexualidade da dupla Batman e Robin hoje são 

comuns. Em 1954, não tinham graça nenhuma. Era o período de maior popularidade dos 

quadrinhos, cuja circulação chegava a dezenas de milhões (ASSIS, 2011)
4
. Eram vendidos 

a dez cents. Pais, educadores e religiosos se voltavam contra os comics – principalmente 

sobre os de histórias de terror. Acusavam-os de desvirtuarem os adolescentes e ser os 

responsáveis pela delinquência juvenil. 

 É esse o ano em que o psiquiatra Frederic Wertham publica o livro The Seduction 

of the innocent. E dá toda razão aos pais. Ele acusa as histórias em quadrinhos de ser 

promotoras da sexualização precoce e da degeneração moral dos jovens americanos. Foi 

ele o primeiro a acusar Batman e Robin de serem gays. Wertham desconfia de os dois 

morarem juntos, serem vistos frequentemente de roupão e em algumas cenas Robin 

demonstrar uma preocupação excessiva com o parceiro. E o principal: Robin é sempre 

seqüestrado ou entra em uma situação de perigo e precisa ser resgatado pelo companheiro. 

Como uma princesa em apuros dos velhos contos de fada (idem). A Mulher Maravilha, 

sempre amarrada por suas inimigas em poses supostamentes sensuais, representaria as taras 

sadomasoquistas de seu criador. O Super-Homem, por sua vez, flertava com o nazismo: 

―Aquele S grande no uniforme – devíamos, creio eu, agradecer que não é um S.S.‖ 

(WERTHAM apud ASSIS, 2011). O movimento ia mais longe do que simplesmente 

reclamar, como conta Assis: 

Wertham municiava um movimento que naquela mesma década já 

provocara a prisão de donos de bancas – por venda de material 

impróprio –, a promulgação de leis municipais e estaduais contra a 

comercialização de quadrinhos e, mesmo à sombra recente do 

nazismo, fogueiras para queimar gibis. Os incêndios organizados 

eram promovidos pelas escolas, que congratulavam o civismo do 

aluno que trazia sua própria coleção e a dos vizinhos. Serviu de 

iniciação política para vários baby boomers. (ASSIS, 2011)
5
 

 O movimento culminou com a criação da Comics Magazine Association of 

America. A organização privada foi criada pelas editoras como um meio de auto-

                                                             
4 Disponível em: http://www.blogdacompanhia.com.br/2011/05/atividades-sordidas-e-despreziveis/, 

acessado em 10 de junho de 2011 

5 Idem. 
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regulamentação, antes que a imposições viessem de cima, por meio de lei. A associação 

criou o Código de Ética dos Quadrinhos, que, em vários artigos, determinava como 

deveriam ser as histórias. Era um código de autocensura. Em histórias de crimes, estes 

deveriam ser tratados como sórdidos. O bem deveria sempre vencer o mal. Só depois do 

escândalo do Watergate autoridades puderam ser representadas como corruptas (idem). 

 Um meio com tantas pressões externas era ácido. Nenhuma criação de valor 

artístico e de expressão pessoal poderia surgir entre os profissionais dos quadrinhos. Will 

Eisner, que publicou seu The Spirit no começo da década de 1950 era o único que tentava 

alargar os horizontes da linguagem. Mas mesmo ele reclamaria na década de 1980 da 

supremacia da forma sobre o conteúdo no período pré-underground. Robert Crumb e os 

quadrinhos underground aparecem para romper com o establishment da indústria. Eles vão 

contestar, intencionalmente ou não, todos e cada um dos artigos de Código de Ética. 

 

3.3 Robert Crumb e o caldeirão hippie 

 

 A virada em sua carreira veio engarrafada em um frasco de vidro. O LSD ainda era 

legal quando Robert Crumb o experimentou da primeira vez, em 1965. Ele ainda se lembra 

de quando tomou ácido com um amigo e sentou-se numa praia em San Francisco. Queriam 

olhar o mar. Crumb sentiu que se desprendia do tempo. De repente, era como se fosse parte 

das ondas que batiam naquela praia há milhões de anos. Levou um susto quando virou de 

costas e viu a cidade. Tinha esquecido que os prédios, carros e pessoas existiam. Este 

relato está no livro Minha Vida (CRUMB, 2005: 64-65), a autobiografia do artista, 

publicada no Brasil com uma bela tradução de Daniel Galera. Nele, Crumb conta o que 

pensou quando viu as luzes da cidade: 

Hã? Ir onde? Eu tinha que sair da eternidade e retornar ao tempo. 

Nos viramos para ir embora e eu vi a cidade! Tinha esquecido dela! 

Ali estava a civilização! E me pareceu uma ilusão e uma besteira 

tão grandes, um conceito tão absurdo: esses prédios, ruas, carros 

placas... Que loucura! Foi assim que os hippies entraram em 

contato com os ciclos da natureza, que existem fora dos conceitos 

humanos. Viemos disso tudo – parte de nós ainda se sente mais 

confortável com a mãe natureza. Nossa civilização é algo que 
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criamos, mas também nos é estranha de uma certa forma. 

(CRUMB, 2005: 65) 

 A civilização. É impossível entender a obra de Crumb sem a presença dessa que se 

coloca muitas vezes como a antagonista. Pode-se dizer que as inovações do artista são 

resultado do atrito com a sociedade, representada pela indústria de quadrinhos, a religião, a 

moral e os costumes. Crumb é um outcast, um pária dessa sociedade. De um lado, era 

vítima da violência do pai militar que lhe quebrou a clavícula aos 5 anos de idade. De 

outro, recebeu a educação católica da mãe devota. ―Dei-me conta de que eu era um geek e 

não ia dar certo com as garotas. Sentia-me tão dolorosamente excluído que jurei me vingar 

do mundo virando um famoso cartunista‖ (CRUMB apud BURGESS, 2011)
6
. A presença 

do irmão Charles – que mais tarde se suicidaria – também é importante. Ele obrigava 

Crumb desenhar quadrinhos. E é ao irmão que, em muitas HQs autobiográficas, o artista 

atribui o nascimento de sua devoção por essa arte. Na vida adulta, Charles começou a 

enfrentar desequilíbrios emocionais e mentais, até se matar em 1993 (BURGESS, 2011)
7
. 

 Sofredor, fascista, misógino, revolucionário, palhaço, misantropo, ególatra, 

pervertido, obsceno, enigmático. Todos os adjetivos que foram atribuídos a Crumb nos 

anos 1960 e 1970 são resultado do seu atrito com o establishment. Mas quem é o 

verdadeiro Robert Crumb? ―Só depende do meu humor do momento‖, diz, em uma história 

que mostra as várias formas por que é conhecido (CRUMB, 2005: 26). Ele diz, ainda, que, 

no momento em que percebeu que era rejeitado, se tornou um crítico. ―A cultura americana 

me desagrada desde criança. Comecei rejeitando tudo que quem me rejeitava gostava. 

Então, com o passar dos anos, desenvolvi uma análise mais profunda dessas coisas‖ 

(CRUMB apud BURGESS, 2011)
8
. Essa rejeição é representada em cenas clássicas. As 

mulheres grandes e musculosas, uma de suas marcas registradas, são objetos de desejo ao 

mesmo tempo em que o rejeitam. 

 Sua aversão à indústria ficou clara quando rejeitou fazer a capa de um disco dos 

Rolling Stones por achar a banda ruim. Mas fez a capa da banda Big Brother and The 

Holding Company, da cantora Janis Joplin. Não demorou a virar um ícone da cultura 

                                                             
6 No original: ―I realized I was a geek and I wasn't going to make it with the girls. I felt so painfully 

isolated that I vowed I would get revenge on the world by becoming a famous cartoonist.‖ Disponível em: 

http://www.salon.com/people/bc/2000/05/02/crumb, acessado 4 de junho de 2011 

7 Idem. 

8 No original: ―The instant I realized I was an outcast I became a critic. I've been disgusted with 

American culture from the time I was a kid. I started out by rejecting all the thing that the people who 

rejected me liked, the over the years I developed a deeper analyisis of those thins‖. 
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hippie – e começar a atacá-la. Este é um dos principais pontos da obra de Crumb: seus 

ataques não são apenas contra a ―civilização‖, mas contra seus pares e, principalmente, 

contra si mesmo. Não há uma crítica feita a ele que ele não tenha feito a si mesmo antes. 

Em uma história de Minha Vida, Crumb se representa em uma entrevista fictícia. O 

repórter – na verdade, uma representação do superego do cartunista – começa a disparar 

uma série de acusações. Diz que seus quadrinhos recentes não se comparam ao trabalho 

anterior. Acusa o artista de perseguir as mesmas obsessões desde os anos 1960, dizendo 

que ele é repetitivo. Questiona sua misoginia e diz que ele devia pensar nos efeitos de seus 

quadrinhos sobre os leitores. Também aponta uma suposta tendência homossexual em 

gostar de mulheres musculosas. Por fim, dispara: ―Talvez as fantasias sexuais sejam apenas 

um substituto barato para ausência de uma fonte de inspiração melhor‖ (CRUMB, 2005: 

59-63). A crítica à cultura hippie, de que ele participava, fica clara no trecho abaixo: 

Simpatizava com as ideias, mas era inibido demais, física e 

emocionalmente, para ser um hippie. Até nutria uma crítica 

intelectual àquilo tudo, até certo ponto, mas também acreditava que 

o mundo tinha mudado para sempre, que bastaria a velharada 

morrer para que se tornasse um lugar melhor. Também achava que 

boa parte daquilo era excessivo. (…) Tinha muita conversa-fiada 

espiritual e esquerdista, também. Conseguem imaginar como seria 

se gente como Elridge Cleaver ou Abbie Hoffman realmente tivese 

chegado ao poder? Jesus! É assustador! Haveria campos de 

concentração com pessoas pouco descoladas e guardas de prisão 

com símbolos da paz no braço (CRUMB, 2005: 70) 

 Crumb se tornou conhecido na contracultura com a publicação da revista Zap 

Comix, vendida por ele e a esposa nas ruas. O número 1 da revista ironizava o selo do 

Código de Ética, desenhado de uma forma irônica na capa. Os quadrinhos underground 

passam a ser chamados de comix, com X, para diferenciá-los dos comics, filhotes da 

indústria. E também para alertar sobre seu conteúdo impróprio para menores. Um exemplo 

é Fritz the Cat, um gato – usado como uma referência irônica aos quadrinhos dos anos 

1930 – que se envolve em orgias sexuais, usa drogas etc. É o personagem mais famoso do 

seu período pré-LSD. 
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3.4 O que há de novo nos quadrinhos underground? 

 

 Robert Hughes, crítico de arte da revista Time, disse que Crumb é o Brueghel da 

segunda metade do século 20: ―[A obra de Crumb, como a de Brueghel] nos dá um 

tremendo choque de luxúria, sofrimento, loucura, em todos os tipos imagináveis de 

imagens alegóricas com cara de gárgulas‖, afirma (HUGHES apud BURUMA, 2000).
9
 Ian 

Buruma, crítico da The New York Review of Books, discorda. Afinal, fizeram a mesma 

coisa – cada um a seu modo – Bosch, Goya, Picasso, e tantos outros. Ele acha que Crumb 

está mais para o artista alemão George Grosz, que encarava a pintura com ironia: usava-a 

para mostrar a própria falta de propósito de sua arte. Como o alemão, Crumb é um 

humorista nato – só que mais engraçado. Grosz também tinha fama de pornográfico 

(dividia com Crumb uma paixão por nádegas femininas). E, como o cartunista 

underground,  costumava representar a si mesmo nas suas ―fantasias pictóricas‖ 

(BURUMA, 2000). Com uma diferença: 

Nenhum dos quadros de Grosz mostra a mesma espirituosidade de 

Crumb, o nerd triunfante que conquista aquelas hordas de 

Amazonas fáceis. Grosz chafurdou na obscenidade. O prazer 

erótico vinha com uma certa dose de asco, e um pode, inclusive, ter 

influenciado o outro. Em comparação, as orgias de crumb parecem 

quase inocentes. (idem)
10

 

 A discussão sobre as influências de Crumb é longa. Passa não só pela história da 

arte, mas pela televisão dos anos 1950 e o Pato Donald, revista da qual o artista era 

consumidor na infância. E as visões do LSD, como já disse. Aqui, não é a discussão mais 

importante. O importante é perceber dois críticos da ―alta cultura‖, o primeiro um dos mais 

renomados do período, se dedicarem a olhar o underground de forma analítica. E usando as 

referências da tradição para tal. O que vemos aqui está claro. Enquanto um muro que 

separava duas Alemanhas estava de pé, outro caía diante dos olhos dos críticos: ruiu a 
                                                             
9 No original: ―It gives you that tremendous kind of impaction of lusting, suffering, crazed humanity 

in all sorts of desired gargoyle-like allegorical forms.‖ Disponível em: 

http://www.nybooks.com/articles/archives/2006/apr/06/mr-natural/?pagination=false, acessado em 4 de 

junho de 2011 

10 No original: ―But none of Grosz's pictures shows quite the same high spirits of Crumb, the 

tryumphant nerd conquering those hordes of willing Amazones. Grosz wallowed in obscenity; erotic pleasure 

came with a certain amount of disgust; one may indeed have fed the other. In comparison, Crumb's orgies 

look almost innocent‖. 
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parede entre a alta cultura e a cultura pop. Neste caso, entre a cultura de galerias e museus 

e os quadrinhos. Não pela apropriação da segunda pela Pop Art de Andy Warhol, mas por 

mérito próprio. Crumb e a geração underground fizeram desse muro pó. Provaram que a 

linguagem da cultura pop pode, sim, ser usada para ir além do tatibitate intelectual da 

cultura de massa. Da mesma forma que o Novo Jornalismo foi além do tatibitate da 

pirâmide invertida. 

 O que é novo em Robert Crumb? Tudo. Tudo bem, quase tudo: a linguagem dos 

quadrinhos já existia antes. De qualquer forma, apesar da novidade, é curiosa observação 

de Buruma: ―Se há um clima, além da luxúria que define o trabalho de Crumb, é a 

nostalgia‖ (BURUMA, 2000). Como relata em Minha Vida, o artista parecia ser e não ser 

dos anos 1960. O rock and roll perdeu a graça depois que os jovens brancos de classe 

média começaram a ouvi-lo. Os solos psicodélicos de guitarra Crumb odiava. Preferia 

blues e jazz, como um homem de 10 anos antes. 

 Mas essa saudade – discreta – do passado também faz parte das duas décadas da 

contracultura. E é uma das inovações que o artista trouxe para os quadrinhos. ―Crumb era 

mais um homem do seu tempo do que queria parecer‖ (BURUMA, 2000). Aquele período 

da história sonhava com um passado pré-industrial e anticapitalista. Na era da cultura de 

massa – a televisão se consolidara nos anos 1950 –, os hippies queriam uma vida simples. 

Admiravam os trabalhos manuais, a produção artesanal. E era assim que os quadrinhos 

underground eram produzidos: fora da indústria e livres da estiagem criativa que ela 

impusera ao mundo das HQs. Viajavam de mãos em mãos, vendidos nas esquinas, nos 

becos, nas bocas de fumo. 

 Sobre a nostalgia, Buruma afirma que Crumb se assemelha a Bob Dylan. Os dois 

transformaram o estilo de uma era antiga em algo inovador e pessoal. Ambos usaram o 

popular como matéria-prima de suas criações, que conquistaram um status acima da arte 

que lhes serviu de inspiração: músicas que podiam ser tocadas nos melhores teatros, 

imagens que podiam ser expostas nos melhores museus. Buruma afirma: ―(...) Como 

Dylan, Crumb usou um idioma popular para expressar sentimentos e idéias normalmente 

restritas a formas mais sofisticadas, como a poesia ou o romance‖ (BURUMA, 2000). 

Sexo, relatos autobiográfico, crítica política — nada disso existia nos quadrinhos até 

Crumb aparecer. 

 O cartunista usava os comix com um tom confessional, falando de sua vida 

subjetiva, especialmente sua vida erótica. Buruma afirma que, em partes, é a mesma coisa 
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que certos fotógrafos fazem. Porém, a mídia usada por Crumb é mais rica em 

possibilidades Ele diz que um fotógrafo pode até expressar seus sentimentos em imagens – 

mas não é comum que a fotografia seja usada para retratar a vida interior do artista. Não é 

possível ter acesso às ansiedades e fantasias profundas do fotógrafo. Pelo menos não da 

forma interessante – e por vezes perturbadora – que nas histórias de Crumb. O argumento 

pode ser facilmente questionado, mas transparece uma visão que os críticos da alta cultura 

têm dos quadrinhos de Crumb, que não evitam compará-los, e mesmo denegrir, formas 

mais reconhecidas de arte. 

 As fantasias de Crumb estão evidentes na sua obra. E não eram agradáveis para 

grande parte dos leitores da época. O estupro, por exemplo, é recorrente. O desejo sexual 

do artista traz consigo uma boa camada de violência – ou perversão, como diriam seus 

críticos. Mas Buruma afirma que Crumb não pode ser acusado impunemente. Ele não está 

sozinho em lutar contra o próprio desejo sexual – ao mesmo tempo em que o celebra –, ou 

contra a mulher, que o tenta, atormenta e delicia (BURUMA, 2000). O artista, pelo 

contrário, representa uma verdade social. E por isso incomoda. 

 Por esse motivo, resumir Robert Crumb à misoginia ou a violência é perder o 

propósito de sua obra. Buruma alerta sobre esse risco: 

Ao expor impulsos violentos em si mesmo e na sociedade ao seu 

redor, ele não advoga a favor ou glorifica a violência. Um homem 

pode perfeitamente ser um ser humano decente e ainda ssim 

ancorar todos os tipos de sentimentos ou pensamentos que não 

seriam aprovados em um exame minuncioso. Ser civilizado é 

manter tais instintos sob controle. Crumb mostra simplesmente que 

ele e, por extensão, todos nós somos feitos de várias partes, 

algumas delas não tão agradáveis. ―Eu só estava sendo um punk‖, 

disse ele sobre seu trabalho nos anos 1960, ―botando no papel todas 

essas partes sujas da cultura, que nós internalizamos e fazemos 

silêncio sobre. (BURUMA, 2000)
11

 

                                                             
11 No original: ―By exposing violent impulses in himself and the society around him, he does not 

advocate or glorify violence. A man can be a perfectly decent human being and still harbor all kinds of 

feelings and thoughts that would not pass scrutiny. To be civilized is to keep such instincts under control. 

Crumb simply shows that he, and by extension all of us, are made of many parts, some of them not so nice. ―I 
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 Os comix têm uma vantagem sobre a Pop Art. Pelo menos no sentido de se 

alimentar da cultura pop em busca de algo novo, mais maduro. Enquanto Andy Warhol se 

apropriava dela e a levava para museus – como se só tirada de seu habitat natural ela 

pudesse ser reconhecida pela alta cultura –, Crumb e outros artistas a devolviam para as 

ruas recriada. O underground se apropriou não só do conteúdo dos quadrinhos, mas do seu 

formato. Promoveu, com isso, uma união entre forma e conteúdo que a Pop Art, presa ao 

mundo da alta cultura, não realizou (HATFIELD, 2011: 12). 

 Charles Hatfield, no seu livro Alternative comics: an emerging literature, usa 

definição interessante. Para ele, os quadrinhos são objetos sociais. Isto quer dizer que eles 

são definidos pelo uso habitual que fazemos deles, mais do que por critérios formais. Eles 

chegam a nossas mãos com conotações. E nós chegamos a eles com associações e 

pensamentos estabelecidos pelo uso constante. Para entendê-los, é preciso saber separar o 

que é conotação da forma artística pura (HATFIELD, 2011: 4). Esse conceito explica a 

associação que – mesmo hoje – dos quadrinhos com temas infantis e superficiais. Parece 

óbvio, mas o que Hatfield diz é: não precisa ser assim. Os comix subverteram esse 

establishment. 

 Além do conteúdo, da estética e da linguagem, a inovação dos comix é a 

transformação desse objeto, que, antes deles, era estéril. Estava submetido, como já disse, 

às pressões industriais, ideológicas e do público. Esse movimento culminou de uma 

mudança da forma curta – como as tiras de jornais – para publicações maiores, em formato 

de livro. É o caso da graphic novel, surgida nas mudanças pós-comix. As editoras 

tradicionais de quadrinhos sempre dependeram do hábito de se colecionar gibis, por isso 

sempre preferiram a publicação seriada. A graphic novel tenta romper com isso. Mesmo 

assim, a pressão das editoras é forte. Qualquer um que passar na sessão de quadrinhos de 

uma livraria brasileira vai ver graphic novels publicadas em vários volumes. Até porque 

mesmo depois de Maus, o relato do holocausto por Art Spiegelman que ganhou o Pulitzer 

de 1992, as editoras viram que não haveria uma corrida às livrarias para comprar 

quadrinhos nesse formato. Só em 2000, nos Estados Unidos, começou um crescimento de 

vendas (HATFIELD, 2011: 4). 

 Mas a evolução do formato vai além do tamanho das HQs. Como disse Pascal 

Lefèvre, ―o formato influencia o conceito todo dos quadrinhos, não só o estilo, mas 

                                                                                                                                                                                         
was just being a punk,‖ he said about his work in the 1960s, ―putting down on paper all these messy parts of 

the culture we internalize and keep quiet about.‖ 
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também o conteúdo‖ (LEFRÈVE apud HATFIELD, 2011: 6)
12

. Dessa forma, criar um 

novo formato quer dizer criar um novo jeito de consumir a obra. Nesse contexto, Crumb e 

os comix não criaram só quadrinhos para adultos lerem. Eles ajudaram a transformar os 

quadrinhos em uma mercadoria para adultos. Passou a haver algo novo em se comprar 

HQs como um produto independente, não algo que vinha acompanhando o jornal do dia. 

Foi por meio dos comix que os quadrinhos viraram uma mídia para adultos. E isso tem 

reflexos no seu conteúdo, já que expande os horizontes dessa arte, tornando-a um meio de 

auto-expressão (HATFIELD, 2011: 7). Sobre isso, Hatfield afirma que os quadrinhos 

underground tranformaram um objeto mecânico em um meio expressivo de revelações 

pessoais, típicos da poesia confessional – só que misturado à fantasia e ao humor 

autodepreciativo. Crumb transformou os quadrinhos em uma mercadoria de formato 

determinado por seu conteúdo; e não o contrário. 

 O fato de serem artesanais, óbvio, é outra inovação. Fora da indústria, tudo 

florescia. Criativamente falando, pelo menos. Com o número 1 da Zap Comix, Crumb 

deixou claro para outros artistas que era possível ser seu próprio editor. Logo se vê que a 

onda de autopublicação, que muitos acham ser filha da sociedade tecnológica, era algo que 

os artistas do movimento underground já tinham em mente. Ao mesmo tempo em que 

inovava, Crumb buscava imagens antigas e as devolvia com significados novos e 

subversivos. O gato Fritz é o exemplo mais óbvio, uma referência aos cartuns dos anos 

1930. Como diz Hatfield, ―a Zap era uma revista em quadrinhos fazendo comentários 

sobre revistas em quadrinhos, como não se fazia desde o princípio da revista Mad. Mais 

que isso, a Zap estava livre das ambições comerciais da Mad‖ (HATFIELD, 2011: 12)
13

. 

Sem poder fazer parte da economia das tradicional de quadrinhos, nas bancas, os comix 

criaram uma nova economia, enraizada no mercado hippie. E ajudaram a mudar o 

establishment editorial, com efeitos que hoje podem ser sentidos mesmo na indústria 

tradicional. 

 Além disso, os comix criaram quadrinhos que pertenciam inteiramente a seus 

autores e que podem ser mantidos em circulação por muito tempo. E, em vez de em 

revistas, no formato de livros (o exato contrário da indústria da época). Com isso, muitos 

artistas  passaram a poder viver de sua arte, recebendo direitos autorais por suas obras. Isso 

                                                             
12 No original: ―The format influences the whole concept of the comics; not oly the style, but also the 

content‖ 

13 No original: ―Zap represented a comic book commentary on comic books unlike any since the early 

days of Mad magazine. Moreover, Zap was free from Mad's bottom-line commercial ambitions. 
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inclui uma valorização maior do trabalho solitário – as HQs como produto do espírito de 

um artista individual – do que em equipe, como era nos anos 1930. Como afirma Hatfield, 

―os comix abriram caminho para uma reavaliação da relação entre editores, criadores e a 

propriedade intelectual, avaliação essa que afetaria inclusive os quadrinhos mainstream 

nos anos seguintes‖ (HATFIELD, 2011: 16). 

 Por último, mas não menos importante: Crumb consolidou a autobiografia nos 

quadrinhos. É comum não só que ele represente a si mesmo nas histórias, mas que conte 

fatos da sua vida, suas influências. É a invasão da não-ficção – ou da autoficção, em alguns 

casos – nas HQs. Para a análise que farei no capítulo 4 sobre o jornalismo em quadrinhos, 

essa é a inovação mais importante. É a primeira vez que os quadrinhos são usados para 

tratar do real. É parte essencial do humor de Crumb e evolui para formas mais sofisticadas, 

que culminam no que hoje chamamos de reportagem em quadrinhos. Entro em detalhes 

sobre sua importância no próximo capítulo, em que falo das inovações de Will Eisner de 

do livro Maus, de Art Spiegelman. 

 

3.5 Características gerais 

 

 Depois da análise que fiz acima, é interessante enumerar objetivamente as 

características gerais e inovações consolidadas por Crumb: 

 

 Produção artesanal 

 Esta é uma característica ocasional – só existiu nos anos 1960, hoje Crumb é 

publicado por grandes editoras –, mas importante. Permitiu a transformação dos 

quadrinhos de uma arte cujo conteúdo era determinado pela forma (e pressões externas), 

para algo novo e autoral. E também mostrou que era possível produzir à margem da 

indústria. É um dos acontecimentos mais importantes para o amadurecimento dos 

quadrinhos como arte. 

 

 Sexo, drogas e violência 

 A obra de Crumb está repleta desses três elementos. São o principal motivo que 

seus críticos usam para detratá-lo. É importante porque, ao tratar de termas assim, excluiu 

o público infantil de seus quadrinhos e o afastou da economia das bancas. 
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 Humor negro 

 Essa forma de humor é marcante na obra de Crumb. Ele é politicamente incorreto e 

faz piadas que mesmo hoje seriam consideradas inadequadas. 

 

 Metalinguagem 

 Os quadrinhos de Crumb fazem referência constante a si mesmos, à crítica e às 

influências artísticas do artista. Também fazem referência aos quadrinhos do passado. 

 

 Traço sujo 

 O traço de Crumb, que abusa da técnica chamada crosshatching, é desagradável 

visualmente. Faz parte da estética marginal que ele propõe. 

 

 Composição orgânica da página 

 Embora ainda não da forma radical que vai se consolidar com o Will Eisner, a 

composição da página crumbiana não preza pela simetria ou o equilíbrio das formas. 

 

 Autoironia 

 A metralhadora de Crumb se volta inclusive contra ele mesmo. Não há uma crítica 

recebida pelo artista que ele não tenha feito antes contra si mesmo. Mesmo as piores, como 

as de racismo e misoginia. 

 

 Representação de si mesmo 

 Crumb é personagem recorrente na maioria das suas histórias mais famosas. Sejam 

histórias reais ou de ficção. Veremos essa característica também na obra de Joe Sacco, 

tema do quarto capítulo. 

 

 Representação caricatural dos personagens e de si mesmo 

 Scott McCloud, em seu livro Desvendando os quadrinhos, afirma que quanto 

menos realista e mais icônica a representação de personagens, mais simples, subjetiva e 

universal ela é. É uma forma de atingir o leitor e expressar de forma mais eficiente a vida 

subjetiva de seu autor. Enquanto um desenho realista parece uma imagem congelada, um 

desenho caricatural pulsa. Falarei mais disso quando analisar Maus. 
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 Autobiografia 

 Como disse, Crumb usa sua própria vida como material de trabalho. É a chegada do 

real às narrativas em quadrinhos. Isso tem implicações importantes, mas falarei dessa 

característica no próximo capítulo. 
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4. Os quadrinhos e a doença do real 

 

 O realismo literário é primo em primeiro grau da reportagem. Alguns dos seus 

escritores – como Dickens e Orwell – foram repórteres mesmo. Não custa lembrar que 

Orwell saía pela madrugada de Londres para depois relatar a vida de quem dormia sob o 

sereno, dos bêbados aos moradores de rua. Como Tom Wolfe diz no seu ensaio O ovo 

Jornalismo, a adoção ou o abandono do realismo na arte significa a adoção ou o abandono 

de uma técnica – que lembra, em termos, a técnica de reportagem. 

 Por que estou retomando o assunto? Se não ficou claro no capítulo anterior, que 

fique agora: porque Robert Crumb e os comix contaminaram os quadrinhos com a doença 

do real. O underground não provou apenas que os quadrinhos podem ter temas adultos. 

Provou que essa forma de arte, antes restrita ao humor e aos super-heróis uniformizados, 

pode ser usada para tratar dos fatos. Ainda que com o filtro da visão subjetiva do artista e 

influenciada por sua vida emocional. 

 Quando falava chamava a si mesmo de cretino e misógino – e coisas piores, vale 

lembrar –, ou mostrava suas desventuras com as mulheres, Crumb não imaginava o 

paradigma que estava criando. De novo: ele não é o único, mas, por ser considerado o 

principal, é o centro desta análise. A autobiografia, último tópico do capítulo anterior, é a 

inovação mais importante na história dos quadrinhos. Quem diz não sou eu. A afirmação é 

de Will Eisner – pai da série The Spirit e um dos principais consolidadores da linguagem 

dos quadrinhos, por assim dizer, ―pós-industriais‖ (EISNER, 2000: 5) –, no prefácio do 

livro Streetwise, uma antologia de histórias autobiográficas. 

 O título desse livro é algo a se destacar. A sabedoria das ruas é crucial na evolução 

dos quadrinhos. É a mesma sabedoria do repórter que almoça sentado no meio fio e 

aprende a contar histórias por competência e faro. Na entrevista que fiz com Joe Sacco
14

, 

criador da reportagem em quadrinhos e autor que analiso no próximo capítulo, o artista diz 

acreditar que muito do que ele e outros cartunistas criaram foi por acidente. Sacco e Crumb 

não frequentaram nenhuma escola de Belas Artes. O que criaram foi na base da 

experimentação e da ousadia. 

 Robert Crumb era um artista voltado basicamente para humor, ainda que 

paradigmático e iconoclasta. O que vemos a partir desse capítulo é o passo seguinte ao que 

                                                             
14 A entrevista completa está no apêndice. 
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foi criado nos anos 1960. E, por passo seguinte, quero dizer: veio depois. Não tenho a 

pretensão de dizer que é uma linha evolutiva. Vir depois também não significa apenas que 

aconteceu em sequência. Em Will Eisner, que criou a graphic novel, e Art Spiegelman, que 

transformou a memória do Holocausto em arte, há implicações estéticas. Depois de Crumb, 

esses artistas provaram que a chegada do real podia ser usada não só para contar histórias 

de si mesmos, mas também histórias alheias. Estavam a um pulo da reportagem. 

 

4.1 Quadrinhos como autobiografia 

 

Crumb, Spiegelman e outros começaram a produzir histórias 

francas e pessoais que iam de sexo e drogas a colapsos emocionais 

e dilemas psicológicos. Então, tudo de uma vez, os quadrinhos 

amadureceram ao nível da literatura. Porque, enfim, a forma 

mesnosprezada de arte tentava competir com o discurso antes 

restrito ao texto apenas. O fato é que os quadrinhos, desde seu 

surgimento na metade dos anos 1930, não queriam – e nem 

esperava-se isso deles – ser nada mais que entretenimento. 

(EISNER, 2000: 5)
15

 

 No capítulo anterior, falei de como os quadrinhos saltaram de arte de massa, 

pressionada por forças externas, para uma arte autoral, determinada pelo espírito do seu 

criador. Como disse no capítulo 1, uma das críticas que o Novo Jornalismo sofria está 

relacionada ao mesmo pensamento: dizia-se que seu material, os fatos, pertenciam ao 

mundo exterior, só precisavam ser encontrados. Os dois seriam formas de arte que 

mostram o triunfo, por assim dizer, da matéria sobre o espírito. A vitória da indústria, da 

política ou do capital sobre a criatividade. 

 No plano conceitual, a briga que os novos jornalistas e os cartunistas underground 

compraram é exatamente a mesma. Com uma diferença. Os novos repórteres precisavam 

provar que, usando o mesmo material de antes, o mundo exterior, poderiam fazer arte ao 

adotar uma nova forma – de apurar e escrever. Os novos quadrinistas trocaram de material. 

                                                             
15 No original: ―Crumb, Spiegelman and others began to produce candid, personal episodes that ran 

from drugs and sex to emotional crashes and psychological dilemmas. And there, all at once, the medium 

matured into the level of literature. For here at last, this despised art form war attempting to compete with 

discourse heretofore confined to text alone. The fact is comic books since their appearance in the mid-1930s 

neither apired to nor were expected to be anything more than entertainment.‖ 
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Passaram a usar a si mesmos, a falar da própria vida – a criar produtos do seu espírito, da 

memória. Os quadrinhos confessionais se aproximam da literatura, como aponta Will 

Eisner na citação acima. O que era entretenimento virou arte. Se é que essa oposição é tão 

exata, a autobiografia foi essencial em estabelecê-la. Os comix libertaram os quadrinhos. 

 Não é que os comix tenham inventado a experiência pessoal nos quadrinhos. Como 

Charles Hatfield lembra no texto Coming Home to Roost, introdução do livro Streetwise, já 

havia histórias com um tom profundamente pessoal, ainda que de ficção. É o caso de 

Peanuts (que, no Brasil, foi batizado como Minduim) ou as tirinhas, mais recentes, de 

Calvin & Haroldo, que usam a velha forma da tira, criada nos anos 1930, mas demonstram 

uma sensibilidade profunda. A turma do menino Charlie Brown e do cão Snoopy mereceu 

a análise do filósofo italiano Umberto Eco: ―A poesia dessas crianças nasce do fato de que 

nelas encontramos todos os problemas, todas as angústias dos adultos que estão atrás dos 

batidores‖ (ECO, 2008: 286). 

 Apesar disso, foram os quadrinhos underground que trouxeram a persona do 

cartunista para o primeiro plano (HATFIELD, 2000: 8). E foram eles os responsáveis por 

popularizar a autobiografia em HQ. ―Os quadrinhos da vida real começaram a florescer 

desde o fim dos anos 1970, porque os quadrinhos underground abriram as comportas, 

permitindo aos quadrinhos tratar de qualquer assunto pessoal, não importa quão explícito, 

traumático ou contorverso‖ (idem)
16

. 

 Como também falei no capítulo anterior, a autobiografia é um desafio para o artista 

– mesmo na literatura – por pôr na mesa o conflito entre a auto-imagem e a imagem 

pública: o rosto no espelho e o rosto na janela. Como afirma Hatfield, relacionando outros 

autores, as histórias autobiográficas interessam não por serem fiéis a aparências externas. 

Mas por promoverem o atrito entre o eu e o mundo. É o mesmo conflito do repórter e está 

claro na obra de Joe Sacco, como veremos. Embora o jornalista possa se omitir no texto, a 

reportagem é um campo de batalha entre o mundo objetivo e a vida subjetiva do repórter. E 

também sobre os efeitos da presença do repórter no mundo objetivo, que o altera pelo 

simples fato de observá-lo. No caso de Crumb, essa característica vira algo íntimo e até 

constrangedor para um leitor mais moralista, já que suas histórias são bastante explícitas. 

 A autobiografia pode criar um problema sério para os artistas que se aventuram por 

ela. É muito fácil cair em uma forma de arte auto-centrada e entendiante para o leitor. Mas 

                                                             
16 No original: ―True-life comics have flourished since the late Seventies because the underground 

opened the floodgates, allowing comic books to broach any personal topic, no matter how raw, traumatic, or 

controversial‖ 
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Hatfield aponta uma saída: a autobiografia não precisa estar tão focada na psicologia do 

seu autor (HATFIELD, 2000: 10). Como exemplo, ele cita o livro American splendour: 

transatlantic comics, de Harvey Pekar, um dos expoentes dos quadrinhos underground. 

Escrito em parceria com o artista Colin Warnerford. Na história, Pekar mostra como o 

roteiro foi escrito por meio da troca de cartas com Warnerford, que o adaptou visualmente. 

Juntos, eles criaram um relato sobre como é a vida do amigo de Pekar com a Síndrome de 

Asperger (idem). É um exemplo de duas mentes que se encontram e fazem trocas por meio 

da autobiografia. Para Hatfield, isso revela algo maior: 

Histórias assim mostram que a autobiografia não é somente uma 

mera tentativa de auto-expressão (seja lá o que isso signifique) sem 

obstáculos, mas uma forma de alcançar o mundo. De fato, muitos 

quadrinhos ostensivamente autobiográficos exploram a presença do 

artista como observador para contar histórias centradas de outras 

pessoas. Em obras como Maus, de Art Spiegelman, Ethel and 

Ernest, de Raymond Briggs, e Gorazde: área de segurança, de Joe 

Sacco, a autobiografia se transforma em História, biografia e 

jornalismo. Narrativas autobiográficas permitem a observação 

interessante da vida dos outros (HATFIELD, 2000: 10)
17

 

 A autobiografia, afinal, não é uma só um jeito de o artista mergulhar no próprio 

mundo, mas pode tratar da ―crítica e história sociais, vistas pela lente da experiência 

pessoal‖ (idem)
18

. Está aberto a caminho para Joe Sacco criar a reportagem em quadrinhos 

nos anos 1990. Isso não significa que o leitor sempre vai se deparar com histórias reais ou 

representações exatas dos fatos. Hatfield afirma: 

―Isso não significa dizer que essas histórias não sejam verdadeiras 

– de qualquer forma, essa é provavelmente a pergunta errada a ser 

feita sobre autobiografia –, mas que a verdade que elas registram 

                                                             
17 No original: ―Such stories show that autobiography is not merely an attempt at untrammeled sel-

expression (whatever that means), but a way of reaching out into the world. Indeed many ostensibly 

autobiographical comics exploit the observing presence of the autobiographer to tell stories that center on 

others. In works such as Spiegelman‘s Maus, Raymond Briggs' Ethel and Ernest, and Joe Sacco's Safe Area 

Gorazde, autobiography shades into history, biography and journalism. Autobiographical ways of telling 

enable keen observations of other people's lives.‖ 

18 No original: ―It is about social history and social critique, through the lens of personal experience.‖ 
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vem da colisão entre a sensibilidade individual e as circunstâncias 

culturais‖ (HATFIELD, 2000: 12). 

 No caso de Maus, como aponto mais à frente, a obra é fronteiriça entre a ficção, a 

não-ficção e a autoficção, porque lida com a transformação de memória em arte, filtrada 

pela subjetividade. Antes de passar para a análise de Art Spigelman, é importante falar da 

obra de Will Eisner, artista cujo nome batiza o principal prêmio de quadrinhos nos Estados 

Unidos e teve um papel fundamental na expansão do horizonte da linguagem. Por 

coincidência, os dois são judeus. 

 

4.2 O espírito de Will Eisner 

 

 Os louros não são só dos comix por ter transformado os quadrinhos em algo adulto. 

Will Eisner, um menino judeu nascido e criado nos cortiços do Bronx, acreditava e 

experimentava com o potencial literário do meio desde os anos 1940. Depois, já nos anos 

1980, daria um salto para histórias realistas e aubiográficas – que ele afirma ser a evolução 

mais importante da história dos quadrinhos. Mas, no período pré-underground, quando a 

regra eram heróis de uniforme, Eisner inovou ao criar a série The Spirit. 

 O Espírito era um super-herói que não viera de outro planeta ou podia voar. Aliás, 

nem é muito exato usar a palavra ―super‖ para definir seu heróismo: o Espírito não tinha 

super-poderes, era apenas um detetive com uma máscara azul. David Hadju, no ensaio The 

Spirit of the Spirit, sobre toda a obra de Eisner, afirma que ele usa as histórias de crime 

como pano de fundo para tratar de questões maiores (HADJU, 2001)
19

. Apesar de se 

chamar O Espírito, as questões de que trata são mundanas. São narrativas humanas sobre 

desespero, perda, traição etc. 

 Quando Roland Barthes fazia crítica cultural – caçador de mitos da sociedade 

burguesa que era –, ele dizia que sua análise era como olhar uma paisagem pela janela do 

carro (BARTHES, 2007). É possível focar a atenção na janela, que representa a análise 

literal, ou na paisagem, que representa a análise que Barthes chama de mitológica. Não 

estou aqui buscando os mesmos mitos que o filósofo francês, mas o método e a metáfora 

são úteis. Uma análise literal do Espírito mostra apenas histórias de crimes. Um olhar para 

o que está depois do vidro da janela do carro mostra um artista tentando tanto quanto 

                                                             
19 Disponível em: http://www.nybooks.com/articles/archives/2003/aug/14/comics-for-grown-

ups/?pagination=false, acessado em 5 de junho de 2011 
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possível alargar os limites da sua arte. E tratando de questões humanas reservadas, na 

época, ao romance. Mais tarde, como Hadju aponta
20

, até as histórias de crime se tornariam 

ocasionais na saga do detetive. 

 Falar do Espírito é somente para contextualizar: Eisner é a semente de tudo que 

viria depois. Não tratei dele antes de Crumb porque, para entender a reportagem em 

quadrinhos, a radicalização dos comix é mais importante – porque se aproxima mais da 

radicalização promovida por Truman Capote e Gay Talese. O tema deste capítulo é o real 

nas histórias em quadrinhos. Depois do Espírito, Eisner passaria anos experimentando em 

outras áreas. Foi contratado civil do exército americano para fazer materiais 

―pedagógicos‖, por assim dizer. Escrevia manuais de instruções sobre equipamentos como 

radio-transmissores e tanques de guerra (HADJU, 2001)
21

. E era lucrativo: os Eisners 

tinham dois filhos para criar. 

 O reconhecimento artístico de Eisner estaria assegurado se ele parasse sua carreira 

no primeiro ato. Mas, como poucos artistas (idem), ele teve  direito a mais Hadju diz: ―Se 

Eisner tivesse morrido em 1977, com 60 anos, sua reputação como pioneiro dos 

quadrinhos estaria assegurada. A Enciclopédia Mundial dos Quadrinhos ainda assim teria 

elogiado The Spirit como a ponte histórica entre a tirinha de jornal e o comic book” 

(idem)
22

. 

 Mas Eisner teve um terceiro ato. Sua volta, nos anos 1980, é com a renovação 

consolidada pelos quadrinhos underground: a autobiografia. Não para falar diretamente de 

si mesmo, mas para contar histórias reais a partir da sua experiência. Ele descobriu os 

comix quando foi convidado no meio dos anos 1970 para uma tarde de autógrafos. 

Enquanto ele trabalhava para os militares, tudo mudara. 

 Eisner passou um ano escrevendo o livro Um contrato com Deus e outras histórias 

de cortiço, lançado em 1978, 38 anos depois de ele ter ajudado a criar a arte dos 

quadrinhos. ―[O livro] era para os quadrinhos underground o que o Espírito era para o 

Super-Homem‖, afirma Hadju
23

. As quatro histórias do livro se passam em cortiços no 

Bronx, onde Eisner cresceu. No prefácio, ele diz: 

                                                             
20 Idem. 

21 Ibidem. 

22 No original: ―Had Eisner died at age sixty in 1977, his reputation as a comic-book pioneer would 

have been secure. The World Encyclopedia of Comics would still have praised the Spirit as ―the historical 

bridge between the comic book and the newspaper strip.‖ 

23 No original: ―It was to underground comix what the Spirit was to Superman.‖ 
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Tentei, nesse livro, construir uma narrativa em cima de temas 

íntimos meus. Em quatro histórias, situadas em um prédio de 

aluguel, selecionei de minha própria experiência e daquela de meus 

contemporâneos memórias que mostrassem um pedaço da América 

ainda não de todo conhecido. As pessoas e eventos apresentados 

são pessoas e eventos que gostaria de ver recebido como 

verdadeiros. É claro que, na criação, nomes e feições foram 

alterados. É importante também compreender os lugares e a época 

em que essas histórias se passam. Em essência não são diferentes 

do mundo de hoje para as pessoas que moram em lugares 

apertados, em prédios sem personalidade e abarrotados de gente. A 

importância de saber lidar com os altos e baixos da existência nas 

cidades e a eterna necessidade de escapar parecem não mudar 

nunca para seus habitantes (EISNER, 1995: 6-7) 

 As histórias mostram o vigor artístico de Will Eisner. Diferente das histórias 

autobiográficas satíricas e obscenas de Crumb, Um contrato com Deus, traz histórias 

sensíveis e delicadas sobre personagens de cortiços, passadas durante a Grande Depressão. 

São anônimos que não costumam ter suas histórias contadas, por mais surpreendentes que 

sejam. É o mesmo conceito de Gay Talese. Eisner também foi contaminado pelo realismo. 

A primeira história mostra Frimme Hersh, um homem judeu que acreditava ter feito um 

contrato com Deus, mas se sente traído depois da morte de sua filha. Essa característica se 

perde em partes na tradução em português, mas no original os personagens alternam suas 

falas entre o inglês e o iídiche. 

 Mas é no aspecto visual que está a maior renovação na obra de Eisner depois de 

Contrato com Deus. Primeiro é o abandono da cor em nome da tinta e caneta pretas. Fica 

clara a busca do triunfo do conteúdo sobre a forma – ou do espírito sobre a matéria –, que 

Eisner defende no prefácio de Streetwise. ―Tive que deixar de lado dois limitadores básicos 

do trabalho, que constantemente inibem a criação nesse meio – o espaço e o formato‖ 

(EISNER, 1995: 7). Isso significa que em muitos casos o artista usa uma página inteira 

para desenhar a cena. Em outros, ele abdica do próprio contorno do quadro: o cenário é 

sugerido por meia dúzia de traços. Uma janela na frente do personagem sugere que ele está 

em seu quarto no cortiço. Alguns rabiscos sugerem a linha do horizonte. O texto de Eisner 
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também é de qualidade literária. Com a diferença de que ele é usado como imagem: um 

texto que descreve uma chuva pode ser escrito com uma tipografia que parece escorrer. 

Todas essas inovações foram compiladas nos dois livros pioneiros que Eisner escreveu 

para estabelecer uma linguagem dos quadrinhos: Quadrinhos e arte sequencial e 

Narrativas gráficas. 

 Depois de Contrato, quase todos os livros de Eisner tratam de temas da memória, 

especialmente sobre o Bronx, lugar onde cresceu. 

 

4.3 Sobre homens e ratos: Maus, o Holocausto em quadrinhos 

 

 Tudo bem. Até aqui está provado que os quadrinhos podem tratar de assuntos para 

adultos. Podem ser engraçados de um jeito politicamente incorreto, ter sexo ou drogas. E 

também são úteis para histórias delicadas, baseadas na experiência própria ou observação 

da vida alheia. Mas e o horror da guerra? E os grandes traumas da humanidade, o 

sofrimento em estado puro? Podem dar conta de grandes tragédias? 

 Maus: a história de um sobrevivente, de Art Spiegelman, prova que sim. Arrisco 

dizer que, entre os quadrinhos que constam na bibliografia desta análise, Maus é a obra de 

maior envergadura e sutileza. O livro, publicado originalmente em dois volumes, conta 

como Vladek Spiegelman, pai do autor, judeu, perdeu uma vida próspera na Polônia com a 

ascensão do nazismo, viu familiares morrerem, foi prisioneiro no campo de extermínio de 

Auschwitz – e sobreviveu. É a história de um sobrevivente, como diz o subtítulo. 

Spiegelman foi premiado com o Pulitzer em 1992, a primeira vez que um livro em 

quadrinhos ganhou esse reconhecimento. Sem citar o fato de ter ficado em listas de mais 

vendidos ou melhores livros em jornais e revistas. 

 Além disso, Maus é um proto-livro-reportagem. Não quero reduzi-lo a isso – seu 

alcance é maior –, mas vale lembrar que o relato de Vladek foi levantado por seu filho por 

meio de sucessivas entrevistas. O artista, fica claro, tentou reconstrui-lo com a maior 

fidelidade possível, checando as afirmações do pai com outros relatos. Para também poder 

construir sobre ele, como qualquer um pode notar: Maus passa longe de ser um relato 

impessoal. Spiegelman transforma a memória – e a História – em arte. Arte sequencial. 

 Como toda obra paradigmática, é difícil defini-la. Quando digo que não se pode 

chamá-la de livro-reportagem, é porque reportagem é não-ficção. Mas Maus passa longe de 

ser ficção, também: é uma história real do sofrimento dos judeus sob a ascensão do Reich 
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hitlerista. Alguns poderiam tentar defini-lo como o que hoje é chamado de autoficção.  

Mas Spiegelman usa um relato real e o investe com expressão artística. Não há evidências 

de que ele misture realidade com fantasias. O relato é moldado, mas não inventado. O 

historiador americano Dominick Lacapra chega a dizer que Maus é ―história oral‖ e ―auto-

etnografia‖ (LACAPRA, 1998: 146). Ao mesmo tempo, é biografia e autobiografia. Essa 

dificuldade fez o artista enviar uma carta ao The New York Times, quando seu livro foi 

inserido em uma lista de obras de ficção: 

Se sua lista fosse dividida entre literatura e não-literatura, eu 

poderia agradecidamente aceitar o elogio, mas, na medida em que 

―ficção‖ indica que uma obra não é ―factual‖, eu me sinto um 

pouco desconfortável. Como autor, acredito que poderia ter 

poupado vários dos 13 anos que dediquei a esse projeto em dois 

volumes se tivesse tirado uma carteira de romancista enquanto 

procurava por uma estrutura de romance. (…) Sei que ao desenhar 

pessoas com cabeças de animais criei problemas de taxonomia. 

Vocês poderiam considerar a criação de uma categoria especial 

―não-ficção/ratos‖ na sua lista? (SPIEGELMAN apud LACAPRA, 

1998: 145)
24

 

 O fato de todos os personagens do livro serem animais é intrigante. Spiegelman cita 

na epígrafe Hitler, que dizia: ―Sem dúvida, os judeus são uma raça, mas não são humanos.‖ 

Em Maus, os judeus são ratos, os alemães gatos, os poloneses porcos e os americanos cães. 

É um dos maiores mistérios quando se busca interpretar o livro. É como se Spiegelman 

quisesse mostrar a renúncia à humanidade que a Segunda Guerra Mundial representou. Só 

que animais podem ser agressivos e violentos, mas não são capazes de torturar ou 

promover uma limpeza étnica. O ser humano é pior, nesse sentido. 

 Essa foi uma das questões que mais me intrigou. No livro, Spiegelman, que é 

personagem da história, relata várias vezes sua angústia em representar o Holocausto. Ele 

tem consciência da dimensão da tragédia causada por Hitler e sente o peso fazer uma 

                                                             
24 No original: ―If your list were divided into literature and nonliterature, I could gracefully accept the 

compliment as intended, but to the extent that ‗fiction‘ indicates that a work isn‘t factual, I feel a bit queasy. 

As an author I believe I might have lopped several years off the 13 I devoted to my two-volume project if I 

could only have taken a novelist‘s license while searching for a novelistic structure. (…) I know by 

delineating people with animal heads I‘ve raised problems of taxonomy to you. Could you consider adding a 

special ‗nonfiction/mice‘ category to your list?‖ 
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história em quadrinhos sobre ela. Em um primeiro olhar, podemos imaginar que a resposta 

para essa angústia ser uma representação realista, objetiva, do genocídio. Mas Spiegelman 

opta pelo contrário, seus personagens são animais cartunescos, como os personagens dos 

quadrinhos dos anos 1930. Acho que a resposta mais próxima que pude chegar está no 

livro Desvendando os quadrinhos, do cartunista americano Scott McCloud, que, como 

Eisner, tenta estabelecer uma gramática dessa arte – só que escrita também em quadrinhos. 

O título em inglês, Understanding comics, é uma referência ao livro Understanding media, 

de Marshall McLuhan. 

 McCloud reflete sobre a representação realista e a representação cartunesca, que ele 

diz ser a que mais nos identificamos. Imagine uma linha. Na ponta esquerda, está a 

realidade; na direita, a abstração, o conceito. Um rosto desenhado de forma realista, rico 

em detalhes, está do lado de lá, próximo ao real. Um círculo, com dois pontos 

representando os olhos e uma linha representando a boca, está do lado de cá. A palavra 

(rosto), uma abstração que não guarda semelhança com a imagem real, está ainda mais à 

direita. A descrição ―dois olhos, um nariz e uma boca‖ é ainda mais abstrata. Conforme 

caminhamos para o lado direito da linha, temos imagens mais abstratas (considerando a 

palavra uma imagem) e que podem representar mais indivíduos, porque não são 

particulares. Quanto mais à direita, mais simples, subjetiva e universal é a representação 

(MCCLOUD, 2005: 24-46). E o cartum pertence a esse universo. É uma imagem que pulsa 

de subjetividade do seu criador, enquanto a imagem realista pode ser algo congelado e 

estéril. Ainda que seja um paradoxo aparente, parece que a única forma que Spiegelman 

encontrou de representar o Holocausto em sua dimensão real foi abandonar o realismo no 

desenho. Ao usar imagens ricas como forma de expressão, ele humanizou o horror sofrido 

pelos judeus de um jeito mais eficiente do que se tivesse usado a forma humana. 

 Maus não é só um relato histórico. Também é autobiografia, no estilo popularizado 

pelos quadrinhos underground, de que Art Spiegelman era um dos nomes. Embora a 

sinopse do livro fale de um relato do Holocausto feito por um sobrevivente, há outra 

história: a relação do menino e do homem judeu com seu pai. Spiegelman, que no livro é 

chamado de Artie, representa a si mesmo nas entrevistas com seu pai. E é uma relação com 

profundidade digna dos grandes romances de ficção. Artie uma raiva não explicada de 

Vladek e o conflito entre os dois é a regra. A vida familiar é marcada pelo suicídio da mãe 

do autor, Anja Spiegelman, que, como o marido, conseguiu escapar de um campo de 

extermínio. Mas não aguentou fantasma do horror que viveu sob o nazismo. Artie publica 
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nos anos 1970 um comix sobre o suicídio da mãe. A história é reproduzida no livro, 

quando o pai a encontra nas coisas antigas do filho. 

 Mais do que um simples relato, Maus mostra o peso do passado sobre a família. 

Lembra, nesse sentido, O Complexo de Portnoy, de Philip Roth, romance publicado nos 

anos 1960 e que trata das angústias do protagonista judeu com a masturbação e a opressão 

da mãe judia. São temas radicalmente diferentes, mas os dois sugerem que ser judeu, mais 

do que pertencer a uma etnia ou religião, é uma condição. E peso da memória tem 

influência direta sobre isso. Anja escreve um diário com suas memórias do trauma que 

viveu e deixa escrito que esperava que um dia seu filho pudesse lê-lo. Artie procura o 

diário para ajudá-lo na concepção do livro, mas descobre que o pai queimou-o com a 

desculpa que lhe fazia mal, por ter ―muita memória‖. ―Assassino‖, acusa-o o filho. 

 Vladek é um personagem também com evergadura literária. As características que o 

fizeram sobreviver – ser egoísta, avarento e mentiroso – são as mesmas que o fazem uma 

pessoa tão difícil de conviver. Ele guarda tudo, do menor grão de cereal até fósforos 

queimados e papéis velhos. Tenta devolver caixas vazias ao supermercado em troca de 

mercadorias e conta, todo dia, os comprimidos dos remédios que toma. Também ofende a 

segunda esposa o tempo inteiro, ao dizer que ela gasta dinheiro demais. 

 Artie enfrenta uma angústia entre o primeiro e o segundo volume de Maus. Uma 

espécie de bloqueio criativo. No início da segunda parte, ele representa o seguinte diálogo 

com seu psicanalista, que reproduzo aqui, somente em texto, para deixar clara a 

profundidade desses personagens: 

– Minhas discussões com meu pai perderam a importância... E não 

consigo pensar no horror de Auschwitz... Fico ali deitado, só isso... 

– Parece remorso... Talvez você imagine que expôs seu pai ao 

ridículo. 

– Talvez, mas tentei ser justo sem omitir a minha raiva. 

– Mesmo assim. TODO menino admira o pai. 

– Pode ser, mas é difícil lembrar... Só lembro de DISCUSSÕES... 

E de ouvir que fazia as coisas bem pior que ele. 

– E agora, com o sucesso, sente-se mal por mostrar que ele estava 

errado. 

– Por mais que eu faça, parece pouco em compração com 
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sobreviver a Auschwitz. 

– Mas você não esteve lá... Esteve em Rego Park. Talve ele 

precisasse mostrar que sempre tinha razão... Que sempre poderia 

SOBREVIVER... CULPA  por ter sobrevivido. 

– Talvez. 

– E descarregou a culpa em você, onde era seguro... O 

VERDADEIRO sobrevivente. (SPIEGELMAN, 2009: 204) 

 Adolf Hitler quis criar um Reich de mil anos. Não durou nem 15. O legado de Maus 

vai durar bem mais que isso. 
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5. Joe Sacco e os buracos negros a céu aberto 

 

  ―Está calor aí? Preciso saber se levo o meu biquíni‖, brincou Joe Sacco, do outro 

lado da linha. Chovia em Oregon, seu estado natal, enquanto ele se preparava para vir ao 

Brasil participar da Festa Literária Internacional de Paraty deste ano. Uma longa jornada de 

entrevistas o esperava com a imprensa nacional. Acabara de voltar de uma viagem de um 

novo projeto. Depois de cobrir guerras, Sacco agora quer fazer uma grande reportagem 

sobre os lugares em que o capitalismo teve total liberdade para agir. De áreas degradadas 

por mineradoras a cidades mexicanas em que seus cidadãos fazem tudo para entrar nos 

Estados Unidos. 

Conversamos por telefone a uma semana de eu terminar esta análise. O autor, como 

já deve estar claro, é jornalista e cartunista. Foi o criador, nos anos 1990, do que hoje se 

chama jornalismo em quadrinhos. Começou com uma série em vários volumes sobre os 

territórios palestinos ocupados, na Faixa de Gaza e na Cisjordânia. Depois, foi cobrir o 

conflito étnico na Bósnia, depois da dissolução da Iuguslávia. Foi ver como Gorazde, uma 

cidade muçulmana cercada por territórios bósnios, sobreviveu ao massacre promovido por 

Slobodan Misolevic. Por último, voltou à Faixa de Gaza para investigar dois massacres 

civis acontecidos na região. 

A entrevista que fiz com ele teve um ponto alto e outro frustrante. O frustrante é o 

fato de ele negar qualquer intenção de criar um gênero quando viajou para a Palestina 

ocupada pela primeira vez. Bem diferente da pretensão de Truman Capote quando 

publicou A sangue frio. Ele conta que criou o gênero de forma acidental. Mas frustrante só 

em partes – a afirmação ajuda a entender a evolução do seu trabalho, de uma visão quase 

humorística a outra, sombria, da guerra. O ponto alto é a confirmação da minha hipótese: o 

comics journalism é a convergência entre o Novo Jornalismo e os quadrinhos underground. 

Na entrevista, que pode ser lida completa no apêndice, ele confessa nunca ter pensado 

nisso, mas afirma que é uma ótima definição. 

―Meu cérebro funciona no modo reportagem‖, diz. Essa frase é essencial para 

entender quem é esse autor: um artista com sangue e alma de repórter. Antes de começar a 

análise, quero citar a resposta de Sacco à minha pergunta sobre o que há de recompensador 

no seu trabalho. É uma bela reflexão sobre sua motivação como jornalista: 
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Faço porque tenho necessidade de ver. É um motivo bem egoísta. 

Mas não quero ser um voyeur. Incomodei todas as pessoas que 

entrevistei e quero dar algo de volta. E o pagamento é a verdade 

das suas histórias. Não tenho pretensão de mudar o mundo com 

meu trabalho. Um dia o sol vai se apagar, um dia eu serei 

esquecido. Essa verdade vai seguir o seu caminho (SACCO, 

2011)
25

 

5.1. Palestina e Bósnia: a guerra em quadrinhos 

 

 Uma intifada é feita de fatos banais. As pedras, a poeira das ruas levantando-se com 

os gritos de Allahu Akbar – Deus é grande – não são forças políticas ou interesses 

econômicos. Podem até ser. Mas não no microcosmo. Na esfera menor, uma intifada é feita 

de pais de família presos pelo exército de um país estrangeiro, olhos infantis queimados 

com spray de pimenta e o medo das balas. O desemprego que surge disso vai significar 

menos açúcar no chá de amanhã. Atrás da linha verde está um país que é chamado de 

invasor. Seu nome é Israel. 

 Joe Sacco sabe bem de que é feita uma intifada. Os fatos banais que a fazem são os 

mesmo que constroem a História. O repórter coleta esses fatos e escreve o primeiro 

rascunho dela. Ele será olhado, no futuro, por quem tiver distanciamento e quiser entender 

o que se passou. A escrita em texto corrido costuma ser a principal forma de registro. O 

jornalismo, de jornal ou revista, é umas das principais ferramentas. Basta ver Joel Silveira, 

famoso repórter brasileiro enviado pela revista O Cruzeiro para cobrir a campanha do 

Brasil na Itália, durante a II Guerra Mundial. Seus despachos da Normandia, mas tarde 

reunidos no livro O inverno da guerra (SILVEIRA, 2010: 4), são um relato sensível e 

humano do conflito. Joel não conta a história da geopolítica, das potências internacionais 

ou forças militares. O inverno da guerra é a história do pracinha que deixou a namorada 

em Curitiba, do carioca que sofre com o frio e de todos que vão passar o Natal de 1944 tão 

longe da família, mas tão perto dos nazistas. ―A guerra, repito, é nojenta. E o que ela nos 

tira (quando não nos tira a vida) nunca mais nos devolve‖, afirma Joel. Essa frase resume a 

postura do repórter diante do conflito. Joel não busca só a análise, mas o universo 

                                                             
25 Entrevista concedida ao autor. 
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escondido no meio dos tiros, que é alcançado por uma imersão que – por que não? – pode 

ser chamada de etnográfica. 

 Joe Sacco é igual, mas diferente. Em seus livros da série palestina – Palestina e 

Notas sobre Gaza –, ele busca a mesma coisa que Joel. Logo no começo da série de 

reportagens sobre os palestinos, destaca: ―Alguns dos maiores buracos negros da 

humanidade estão a céu aberto, para qualquer um ver‖ (SACCO, 1992: 13). Por isso, ele 

quer viver no meio do seu objeto de apuração para entender suas questões e sofrimento. 

Mas usa outra linguagem. Sua reportagem é em arte seqüencial, uma expressão 

tecnicamente mais correta para definir algo bem conhecido: histórias em quadrinhos. A 

motivação do bom repórter fica clara logo no começo da primeira parte de Palestina: uma 

nação ocupada. Um judeu paralítico que viajava em um transatlântico para Israel foi 

assassinado por militantes palestinos. Em um dia, a mídia norte-americana entrevistou toda 

sua família e amigos. Falou até com um vizinho que lhe emprestava uma escada 

eventualmente. Os palestinos, na clausura da Faixa de Gaza e espremidos pelos 

assentamentos israelenses na Cisjordânia, ninguém sabe seus nomes. Sacco viaja para a 

Palestina para descobrir. Ele afirma: 

(...) vi que, sempre que eu lia na imprensa do meu país a palavra 

―palestino‖, ela vinha junto de ―terrorista‖. Alguém que tinha 

sequestrado um avião ou atacado um cidadão israelense. Nunca 

vinha acompanhada da história deles. Nunca contavam o que lhes 

aconteceu. A cobertura que eu acompanhava era tendenciosa e 

parcial. Aquela história não estava completa. Comecei a reeducar 

meu olhar. Eu precisava ir até lá ver como eles viviam. Me 

entristeceu muito, como alguém que estudou jornalismo nos 

Estados Unidos, saber que a mídia americana não tinha me 

mostrado os fatos que eu precisava para entender o que acontece. 

Só falam do atentado terrorista, sem contextualização. (SACCO, 

2011)
26

 

O desejo de dar voz aos invisíveis é um elemento-chave na reportagem de Sacco. 

Não foi à toa que seu trabalho chamou a atenção de Edward Said, um dos mais importantes 

                                                             
26 Idem. 
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intelectuais do século passado, autor do clássico Orientalismo. Em um texto chamado 

―Homenagem a Joe Sacco‖, Said identifica o trabalho do repórter com o seu: uma luta 

contra a desumanização dos palestinos, que ele chama de ―perdedores da História‖. Elogia 

Sacco por mostrar a vida improvisada dos refugiados nos campos e fala sobre o poder dos 

quadrinhos, que o remetem à sua própria infância, quando era proibido de lê-los: 

Passei anos tentando reconstruir a lógica da proibição e, com o 

tempo, cheguei à conclusão de que os inquisidores compreendiam 

de forma bastante clara (certamente melhor do que eu, na época) o 

que os gibis fazem tão bem e de forma única. Havia, antes de tudo, 

gírias e violência que agitavam a calma pretendida para o processo 

de aprendizagem. Em segundo lugar — talvez mais importante, 

embora nunca mencionado —, havia o alívio da sexualidade 

reprimida na minha vida adolescente por meio de personagens 

ultrajantes (como Sheena, a Rainha das Selvas, vestida em trajes 

escassos e sensuais) que diziam e faziam coisas que não poderiam 

ser admitidas, seja por razões de probabilidade e lógica, seja 

porque, de forma mais decisiva violavam normas convencionais - 

de comportamento e pensamento; as normas sociais aceitáveis. Os 

gibis devastavam a lógica cartesiana e certamente não estimulavam 

o leitor a pensar da maneira que o professor esperava, ou dentro 

dos padrões exigidos para o estudo de uma matéria como a 

História. (SAID, 1992: 8) 

 Antes associados à infância, os quadrinhos amadureceram como arte. O rótulo de 

que tratam de histórias de super-heróis, com desenhos realistas e coloridos, não serve para 

defini-los. Pelo menos não depois da década de 1970, com a explosão do quadrinho 

underground, representado por vários artistas gráficos, mas principalmente por Robert 

Crumb. Em uma realidade dominada até pouco tempo pelos meios massivos de 

comunicação, normalmente associados à lógica hegemônica, a existência de reportagem de 

fôlego como as de Sacco, dispostas a mostrar além do que o que é comumente mostrado, é 

um remédio. Não é à toa que, em uma das cenas de Palestina: uma nação ocupada, um 

personagem da Faixa de Gaza toma as duas mãos do repórter e suplica: ―Estas são nossas 

histórias. Promete que vai contá-las?‖ Said percebe a importância da reportagem, quando 
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continua em seu argumento: 

Vivemos em um mundo saturado pela mídia, no qual a 

preponderância enorme das imagens e notícias globais é controlada 

e difundida por meia dúzia de homens, em lugares como Londres e 

Nova York. Nesse contexto, uma sequência de quadrinhos com 

imagens gravadas — por vezes grotescamente enfáticas e 

exageradas para acompanhar as situações extremas que descrevem 

— é um antídoto notável. (SAID, 1992: 10) 

 É uma herança do Novo Jornalismo a obsessão pelo detalhe. Tom Wolfe, em seu 

texto, usou de forma recorrente o fluxo de consciência e outros recursos literários. Ainda 

que de forma diferente, percebe-se em Sacco uma ironia que só existe por conta dos 

rompimentos representados por aquela vanguarda do jornalismo. O quinto capítulo de 

Palestina é sobre Ghassan, um pai de família que é preso pelo serviço secreto israelense 

sob a acusação de participar de uma ―organização ilegal‖. A polícia não tem provas, mas 

convence os juízes a concederem mais e mais prazo para a prisão preventiva. Na cadeia, 

Ghassan é torturado: os guardas o deixam no frio, depois em uma sala com urina, batem 

nele, não o deixam dormir e o deixam em posições incômodas por horas a fio. O título do 

capítulo: ―Pressão moderada‖. É a forma como as autoridades de Israel chamam as sessões 

de interrogatório. Elas permitem o uso de ―pressão moderada‖ para obter informações dos 

presos, mas não explicam de forma objetiva o que significa ―moderada‖. Na prática, 

significa tortura. O personagem fica 19 dias preso sem uma acusação formal, em um 

processo de enlouquecimento que é representado graficamente na página. Os quadros — 

normalmente irregulares e desequilibrados, que Sacco herda do quadrinho underground — 

se transformam em uma malha regular e simétrica, desenhada sobre um fundo preto. O 

personagem, antes representado de forma caricatural, ganha um desenho mais realista 

conforme as alucinações causadas pela tortura começam a surgir. Ghassan vê todo dia um 

membro de sua família morto na cela. 

 ―Pressão moderada‖ é um dos momentos de clímax na habilidade gráfica de Joe 

Sacco. E essa habilidade prova que a opção pelos quadrinhos é fundamental e não 

ocasional. Se uma reportagem como essa pudesse ser feita de outro modo, a análise que 

faço aqui seria irrelevante. A linguagem não-verbal, em Palestina e Notas sobre Gaza, 

expressa sutilezas que um leitor mais desatento pode deixar passar. 
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 A cena em que Ghassan deixa a cadeia é emblemática. Na primeira linha da página 

há a sentença da juíza. A segunda e a terceira não têm texto algum. Ele sai do tribunal, 

atravessa o movimento da rua e segue em um carro com seu advogado. Um executivo 

passeia com a esposa, judeus com seu kippah passam pela rua, uma mulher anda com um 

carrinho de bebê. Um dia normal em uma cidade qualquer do mundo. De forma discreta, 

que desproposital, há um jovem no centro do quadro. Em um ombro, ele carrega uma 

mochila. No outro, uma metralhadora. Sua presença na composição do quadro é discreta, 

mas marcante. Em um quadro, Sacco nos provoca a pensar sobre como funciona uma 

sociedade em que a vida parece seguir normalmente na rua, mas é altamente militarizada. 

O olhar do repórter, como ele mostra, consegue destacar um fato encarado como banal e 

mostrar ao leitor seu interesse como notícia. Sobre essa cena, Antônio Dutra faz uma 

reflexão interessante na sua tese de doutorado Jornalismo em quadrinhos: 

Em seu ensaio A perspectiva simbólica (1986), o historiador da arte 

Erwin Panofsky propõe que a perspectiva da pintura renascentista 

compunha muito mais que uma simples representação 

tridimensional do espaço, apontando também para uma concepção 

de mundo e para estruturas sociais. Em A última ceia, afresco de 

Leonardo da Vinci, a cabeça de Cristo ocupa o centro da 

perspectiva e toda cena gravita ao seu redor. Como centro 

organizador do espaço (físico e mental), o ponto de fuga representa, 

na Última Ceia, uma metáfora da verdade absoluta. A imagem final 

de ―Pressão moderada‖ não é um quadro de Leonardo, mas parece 

comungar com sua geometria metafísica (DUTRA, 2003: 20) 

 Sacco nos mostra que a militarização, a necessidade de se defender, foi enraizada 

de forma tão profunda na sociedade israelense que uma metralhadora no meio da rua não 

mais espanta ninguém. É prosaico. Que influência na mente das pessoas tem a idéia de 

estão sempre sob ameaça? Alguma coisa sobrevive fora da ideologia militar, em um país 

em que o serviço militar é obrigatório e anual, para homens e mulheres? Possivelmente 

sim. Mas Sacco tira o status de naturalidade com que isso é tratado. Consegue ver o 

inusitado em uma metralhadora considerada normal por seus personagens. Um soldado 

fortemente armado no meio da vida diária não é o equivalente jornalístico a um cão que 

mordeu um homem. Para Sacco, também é mais que um ―homem morde cão‖. No caso, o 
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homem é senador, o cão menor de idade e sua família foi favorecida em uma licitação 

fraudulenta. Em poucas palavras: o interesse jornalístico é maior ainda que um simples fato 

inusitado. 

 Não custa lembrar que tudo isso foi acidental. Como me disse, Sacco nunca pensou 

em criar um gênero. Viajou para a Palestina porque seu cérebro ―funciona no modo 

reportagem‖, diz. Só começou a ter consciência da profundidade do que estava criando, na 

cobertura da Bósnia, que resultou no livro Gorazde: área de segurança. A evolução é clara. 

Enquanto Palestina conta suas experiências usando a ironia e o humor, com um traço bem 

cartunesco, Gorazde e Notas sobre Gaza trazem uma visão bem mais sombria da guerra, 

com um traço mais realista, ainda que não totalmente. E também nota-se uma ausência 

cada vez maior de Sacco como personagem. 

 

5.2 As influências 

 

 Depois de ter lido toda a bibliografia para esta análise – e ter entrevistado Sacco –, 

confirmei a hipótese que tinha quando comecei a pesquisa. O jornalismo em quadrinhos é 

um desdobramento das inovações trazidas pelo Novo Jornalismo e o quadrinho 

underground. Quando perguntei se ele se sentia influenciado de alguma forma por algum 

autor como Gay Talese ou Tom Wolfe, ele respondeu: 

Hunter S. Thompson com certeza. O livro Despachos de Guerra, 

de Michael Herr, sobre a Guerra do Vietnã, também me inspirou. 

Na primeira vez em que li Hunter Thompson, para você ter idéia, 

tive uma reação visual imediata. Dá para sentir a paixão da escrita 

dele. Mas, por trás disso, por trás de toda aquela loucura, há um 

entendimento profundo do que está acontecendo. Seu livro sobre a 

campanha presidencial de 1972 é o melhor que eu já li sobre 

política americana. Eu já havia tido aulas sobre o assunto. E nunca 

tinha lido um livro tão bom quanto o dele. O legal é que ele 

entende e se importa com o que está acontecendo — mas fala na 

sua cara o que pensa sobre o assunto. Não é algo obscurecido pelo 

fato de levantar o que esse ou aquele candidato disse, ficar 

coletando aspas. Se ele achava que era idiotice, ele dizia ao leitor. 
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Sempre o admirei. Foi uma grande influência (SACCO, 2011) 

 Mais à frente, perguntei se era correto dizer que sua obra era o encontro entre a 

vanguarda do jornalismo e a dos quadrinhos: 

Nunca tinha ouvido falar da reportagem em quadrinhos nesses 

termos, mas é uma ótima forma de defini-la. Há uma estética nela. 

Uma estética underground. Há uma enorme influência dos 

quadrinhos underground quando você projeta os quadrinhos para o 

campo do jornalismo. É claro que muitos têm problemas com isso. 

Até eu tinha. Mas cada mídia tem suas vantagens e desvantagens. 

Não existe uma mídia perfeita. Os quadrinhos, por acaso, são a que 

eu domino e gosto de trabalhar (SACCO, 2011). 

 De Talese e Wolfe, Sacco herdou o que o autor de Radical Chique aponta no ensaio 

de que trato no início desta análise: a união entre o jornalismo e a estética. A reportagem 

pode ter status de arte. E sem abandonar a precisão e a apuração exaustivas. Sacco sabe 

disso. Ele não vê sua obra apenas como algo com valor jornalístico, mas também com 

valor artístico. ―Estou muito consciente da subjetividade envolvida. E, quando você entra 

na esfera da subjetividade dessa forma, está fazendo arte. Quando desenho, tento passar 

emoções a quem vai ler meus livros‖, afirma (SACCO, 2011). 

 Fazer reportagem e contá-la em quadrinhos é um desdobramento natural da 

autobiografia, principal inovação trazida pelos quadrinhos underground, tema do capítulo 

anterior. Só que na sua forma desenvolvida por Eisner e Spiegelman, em que trata da vida 

de terceiros. A obra de Sacco é um microcosmo desse desenvolvimento. Em Palestina, a 

influência dos artistas underground de primeira geração é grande: o artista tem um papel 

bastante central como personagem e o humor contido na história surge de suas reações 

frente aos fatos. Depois, com Gorazde e Notas sobre Gaza, vemos uma dissolução gradual 

da sua centralidade como personagem. É a evolução da autobiografia em quadrinhos, de 

Crumb a Spiegelman, representada em um só autor. E ambos os livros são mais maduros, 

mostrando uma visão bem mais sombria da guerra. De Eisner, Sacco herdou a supremacia 

do conteúdo sobre a forma: usa amplamente páginas inteiras ou mesmo páginas duplas 

quando acha necessário. 

 Como se imagina que o jornalismo trate do real e da verdade, é natural esperar que 
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a reportagem em quadrinhos trouxesse desenhos realistas. Não é o caso de Sacco. Ainda 

que haja uma clara evolução do traço entre seu primeiro e último livro, ele afirma que não 

pretende abandonar o traço cartunesco, porque ele teria seus usos. É claramente um 

herdeiro de Maus, de Art Spiegelman, embora não chegue ao extremo de representar seus 

personagens como animais. A mesma explicação de Scott McCloud – de que o cartum é 

uma imagem mais simples, subjetiva e universal – se aplica aqui. Essa representação é 

mais ―exata‖ do todo dos fatos. ―Quero que a imagem seja minha memória dela‖, afirma 

Sacco. 

 Como Miles Davis, Sacco toca primeiro e depois tenta definir o que fez. Os 

personagens cartunescos em cenários realistas não foram usados intencionalmente. Ele, 

como Crumb, nunca estudou artes. ―Aprendi a desenhar objetos, mas não pessoas‖, afirma. 

Isso poderia descartar boa parte da análise que fiz até aqui, já que, em princípio, nada é 

deliberado. Defendo-me com uma afirmação de Walter Benjamin. Ele dizia que, para 

analisar literatura, é preciso pentear a história a contrapelo e encontrar sentidos que nem 

mesmo seu autor sabia estarem ali. Foi o que tentei fazer. 

 

4.3 Características gerais 

 

 Ao contar sua história, Sacco usa de forma interessante recursos narrativos e 

gráficos. A classificação feita por Antônio Dutra foi bastante útil para esta análise e é a que 

uso aqui. Com a diferença que disserto um pouco mais sobre cada tópico: 

 

 Uso da primeira pessoa 

 O repórter é narrador e personagem da própria reportagem. Sacco é representado 

textualmente, já que escreve em primeira pessoa, e visualmente. A narrativa em primeira-

pessoa, que confessa medos e transparece uma certa ironia, ajuda a diminuir o tom árido 

(de hard news) do assunto tratado. A perda de objetividade que poderia surgir dessa postura 

é compensada com extensa pesquisa e documentação. Essa característica também serve de 

elemento de coesão ao longo da narrativa, que às vezes pode caminhar para um lado mais 

dissertativo e de informações históricas. Essa característica vai sendo diluída em suas obras 

ao longo do tempo. 

 

 Uso da metalinguagem 
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 O narrador-personagem tem autoconsciência. Em vários momentos, faz referência à 

reportagem e à história em quadrinhos. ―Os palestinos sabiam que estavam sendo 

entrevistados por um repórter, o personagem-narrador sabe que está em uma HQ e o leitor 

sabe que está lendo um relato pessoal e subjetivo (DUTRA, 2003: 21). É uma herança dos 

quadrinhos underground. 

 

 Tom confessional 

 Emprestado de Robert Crumb e outros autores do quadrinho alternativo dos anos 

1960 e 1970, Sacco confessa constantemente seus medos e anseios. Não tem vergonha de 

mostrar seu temor de ser alvejado pelo exército israelense no meio de um confronto com 

manifestantes ou acertado pela pedra de um militante. Dutra afirma que é um pacto de 

sinceridade com o leitor. Essa postura também é informativa. Sacco representa as aflições 

da sociedade ocidental diante do conflito na região. 

 

 Traço “sujo” de propósito 

 Como mais uma herança do quadrinho underground, Sacco usa propositalmente um 

traço descuidado, que remonta mais uma vez a Crumb, o principal nome do gênero. O 

estilo, como falei nos outros capítulos, se impôs como um grito de liberdade contra o 

quadrinho inserido em uma lógica industrial, determinado pela matéria em vez do espírito. 

Além disso, o traço descuidado e subjetivo, semelhante à charge, remete a uma visão 

crítica, necessária para a reportagem. O traço também serve para ―editar‖ a realidade. Por 

meio dele, Sacco destaca o que lhe chamou atenção durante a apuração. Há muito destaque 

para os dentes dos personagens, por exemplo. 

 

 Ausência de balões de pensamento 

 Sacco só mostra o que viu e ouviu. A ausência de balões de pensamento contribui 

para uma sensação de objetividade da narrativa. O único personagem com monólogos 

interiores é o próprio narrador-repórter. Gay Talese tem dito em várias entrevistas desde os 

anos 1970 que o gravador digital acabou com a reportagem, porque ele registra o que o 

entrevistado diz, mas não o que pensa. O repórter, segundo ele, tem que ler os pensamentos 

do seu personagem. Em poucas palavras, é preciso sensibilidade para perceber sutilezas e 

destacá-las na redação e na edição do texto. Embora só mostre o que viu ou ouviu, Sacco 

não é um mero reprodutor de aspas, como esta característica pode fazer supor. Seu ouvido 
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de repórter está atento às sutilezas e destaca-as em texto e imagem. Não diz o que não 

ouviu objetivamente, mas registra de forma sutil para o leitor mais atento. 

 

 Design inovador 

 Cada página das reportagens tem um design inovador. Diferente das tirinhas ou 

histórias clássicas de super-heróis, a página de Sacco é orgânica. Os quadros são 

desequilibrados, uns maiores, outros menores, desenhos e texto vazam de um quadro para 

outro. Os ―encaixes‖ na página são irregulares e a assimetria parece ser a regra. Para um 

leitor menos habituado à leitura de quadrinhos, a estética pode incomodar. Mas ela 

contribui para uma sensação de claustrofobia, como nota Dutra (DUTRA, 2003: 23), que é 

a mesma sensação dos palestinos confinados na Faixa de Gaza e na Cisjordânia. É uma 

herança dos quadrinhos underground, mas, principalmente, de Will Eisner. 

 

 Uso do preto e branco 

 HQs em preto e branco permitem aos seus autores se afastarem da linha de 

montagem dos quadrinhos em grande editoras. São mais baratas e rápidas de ser 

produzidas. Além disso, o abandono da cor tem uma função estética e psicológica. 

Hitchcock abriu mão da cor em Psicose para não tornar o filme desagradável para a platéia 

na clássica cena do banheiro. Em Sacco, o preto e branco parece ter a mesma função, mas 

vai além. Em cenas dramáticas da vida de palestinos, seria desrespeitoso com vítimas e 

familiares representá-los de forma cartunesca sendo feridos e mortos. Sacco correria o 

risco de não só transformar a violência por meio de seu estilo, mas de transformá-la em 

uma estética, conferindo algum glamour a ela. 

 

 Personagens representados de forma caricatural em cenários realistas 

 O livro Desvendando quadrinhos, do cartunista americano Scott McCloud, como já 

disse, é um dos principais marcos na bibliografia sobre a construção das HQs como 

linguagem. Nesse livro (MCCLOUD, 2005: 24-46), ele sugere que a representação realista 

corresponde a uma visão externa, física, do mundo. Um traço caricatural, por sua vez, 

representa uma visão interior, subjetiva do objeto. É por isso que a histórias de super-heróis 

são realistas. Elas apresentam uma visão exterior da vida heróica. Pelo mesmo motivo 

histórias de humor e charges usam traços mais estilizados (DUTRA, 2003: 24). Por um 

motivo parecido, Sacco é realista nos cenários e ligeiramente caricatural na representação 
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dos personagens. É uma tradição que engloba o clássico Tintin, de Hergé. Do mesmo 

modo, as cenas dramáticas são mais realistas do que as de intimidades e descontração. Na 

história de Ghassan, do pai de família preso e torturado citada anteriormente, Sacco 

começa com um traço caricatural, enquanto representa a entrevista com a família, e evolui 

para um traço mais realista conforme a tortura se agrava e Ghassan começa a enlouquecer 

como conseqüência. Em Gorazde, livro que trata da Guerra da Bósnia, o traço é mais 

realista. Isso pode indicar alguma diferença de postura do repórter em relação aos dois 

conflitos. 

 

 União entre a reportagem e a estética 

É a mesma inovação trazida pelo Novo Jornalismo. Sacco promove não só um 

relato, mas cria uma obra de arte, porque o real é filtrado pela subjetividade de forma 

consciente e calculada. 
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6. Conclusão 

  

 A reportagem pode ser arte. Pode renunciar ao tom bege do jornalês escrito em lide 

clássico. Não é à toa que Radical Chique começa com o sonho do maestro Leonard 

Bernstein. O que parece um texto delirante e experimental do primeiro parágrafo é um lide. 

Só que a pirâmide invertida foi demolida a marretadas. Seus destruidores, como mostrei, 

são Gay Talese, Tom Wolfe, Truman Capote e outros. 

 Essa ruptura, que é a união da estética e da reportagem, é a fundadora de todas as 

inovações que se seguiram. Entre elas o jornalismo em quadrinhos de Joe Sacco. Ao 

perturbar o pedestal em que o romance foi colocado no final do século 19, o Novo 

Jornalismo abriu caminho para mais e mais rupturas. Provou que a reportagem, uma 

vocação que contamina o sangue de quem com ela se envolve, não precisa estar presa a 

fórmulas rígidas e imutáveis. O lide clássico pode ajudar a alcançar um público maior e 

menos intelectualizado. Mas muita coisa se perde no caminho, como a complexidade da 

experiência. Em vez de ser uma cópia fiel, o tom bege é limitador. E também enganador, 

porque o repórter finge se anular, mas está presente deturpando a verdade – 

intencionalmente ou não. A linguagem é um sistema de valores, não de fatos, como dizia 

Roland Barthes. 

 No meio do caminho, entre uma viagem de LSD e uma festa de rock psicodélico, os 

quadrinhos underground marcaram território nas revoluções dos anos 1960. Sem eles, Joe 

Sacco talvez demorasse mais 20 anos para existir. Eles contaminaram essa arte com a 

doença do real, que é a mesma doença do repórter. Os quadrinhos, assim como o 

jornalismo, não precisam se submeter à repressão criativa imposta pelas máquinas, pela 

indústria e pelos chefes. 

 Preciso insistir na metáfora: o espírito venceu a matéria. A história que contei neste 

trabalho de conclusão de curso é o atrito eterno entre essas duas dimensões. Não falo, é 

claro, de nada espiritual no sentido comum. Por matéria, como deve ter ficado óbvio, eu 

me refiro às exigências externas ao artista. Por espírito quero dizer: sua existência subjetiva 

e sua criatividade. 

 Olhando agora, não parece tão improvável que o Novo Jornalismo e os quadrinhos 

underground tenham se encontrado na obra de Joe Sacco. A briga que os dois compraram é 

a mesma. As algemas de que queriam se livrar, também. A essa altura, imagino não haver 
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dúvidas desse encontro. Não só pela confirmação do próprio autor, mas por todos os fatos 

que levantei desde o primeiro capítulo. 

 Sim, os comix fizeram com os quadrinhos a mesma coisa que o Novo Jornalismo 

fez com o romance. Contaminaram os dois com a doença do realismo.  E provaram que 

isso não significa, necessariamente, uma representação fidedigna. Os novos repórteres 

entrar na cabeça dos seus personagens. Os artistas underground também, mas só depois de 

uma escala na própria mente. 

 Sim, os quadrinhos podem dar conta do real. Sim, jornalismo e quadrinhos podem 

ser o mesmo lado da mesma moeda. E, sim, o conteúdo pode vencer a forma. 
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8. Apêndice 

 

Joe Sacco: ―Meu cérebro funciona no modo reportagem‖ 

  

Você cresceu lendo quadrinhos e depois estudou jornalismo. Como você descobriu 

que podia misturar as duas coisas? 

 

Joe Sacco - Por acidente. Quando me formei em Jornalismo, vi que ia acabar virando um 

repórter qualquer em um jornal qualquer. E, mesmo assim, não conseguia emprego. Então 

resolvi me voltar para algo que eu fazia desde criança: quadrinhos. Sempre achei que eles 

eram um meio de expressão pessoal, então pensei: ―Quem sabe não posso ganhar a vida 

com isso?‖ Abandonei o jornalismo e comecei uma carreira de cartunista. Se é que dá para 

chamar aquilo de carreira, porque eu mal conseguia ganhar dinheiro [risos]. Lembrei que 

eu havia estudado jornalismo porque as questões do mundo me interessam... 

 

Foi aí que você resolver ir para a Palestina? 

 

Sacco - Foi. Resolvi visitar lugares que me interessam, como o Oriente Médio. E percebi 

que o ideal não era visitar a região como um turista aventureiro ou um mero observador. 

Meu cérebro está ligado no modo reportagem. O jornalismo é uma parte dele. Achei que 

era uma boa idéia fazer quadrinhos sobre essa experiência. Ao chegar lá, comecei a 

entrevistar pessoas, investigar fatos. A série em quadrinhos deixou de ser só sobre minhas 

experiências. Passei a falar também sobre o que eu descobria com as pessoas — como um 

repórter normal  faria. Mas quero deixar claro que foi sem querer que acabei por misturar 

as duas coisas. Não pensei em um conceito e fui a campo provar que era possível. Só mais 

tarde, quando fui fazer Gorazde: área de segurança, sobre o conflito étnico na Bósnia, 

comecei a ter consciência do que estava fazendo. 

 

Quando você dizia para outros jornalistas que cobrem a região que estava fazendo 

uma reportagem em quadrinhos, eles achavam estranho? 

 

Sacco – Quando eu estava escrevendo Palestina, evitava outros jornalistas. Parte do 

motivo era eu não ter certeza do que estava fazendo. Não queria precisar explicar. Nem 
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para mim mesmo. Quando fui para a Bósnia, evitei-os nos dois primeiros meses. Depois, 

naturalmente os jornalistas começam a se encontrar, se conhecer. Embora eu ficasse meio 

tímido de dizer o que estava fazendo, eles sempre achavam o máximo.  Ninguém achava 

ruim. Alguns sentiam até inveja de eu poder ficar muito tempo em um só lugar, fazendo a 

reportagem. Eles tinham que mandar um texto novo todo dia. Às vezes mais de um por dia. 

Nenhum tinha o privilégio de ir fundo numa única história e contá-la em profundidade. 

 

Por que você resolveu contar a história dos palestinos da Faixa de Gaza e da 

Cisjordânia? 

 

Sacco - Percebi que eu não sabia muita coisa sobre eles. Eu os associava ao terrorismo. 

Depois, vi que, sempre que eu lia na imprensa do meu país a palavra ―palestino‖, ela vinha 

junto de ―terrorista‖. Alguém que tinha sequestrado um avião ou atacado um cidadão 

israelense. Nunca vinha acompanhada da história deles. Nunca contavam o que lhes 

aconteceu. A cobertura que eu acompanhava era tendenciosa e parcial. Aquela história não 

estava completa. Comecei a reeducar meu olhar. Eu precisava ir até lá ver como eles 

viviam. Me entristeceu muito, como alguém que estudou jornalismo nos Estados Unidos, 

saber que a mídia americana não tinha me mostrado os fatos que eu precisava para 

entender o que acontece. Só falam do atentado terrorista, sem contextualização. 

 

Normalmente, o jornalismo está associado com a busca da verdade, com o que é real. 

Embora você desenhe os cenários de forma realista, os personagens são meio 

caricaturais. Por quê? 

 

Sacco - O motivo é simples: nunca estudei artes. O mais perto de uma formação artística 

que eu tive foi no colégio, com aulas de desenho. Algo técnico. E sempre fui bom em 

desenhar prédios ou objetos. Mas nunca aprendi a desenhar pessoas. Meu traço sempre foi 

cartunesco, basta observar meus desenhos antes de eu começar a fazer reportagens em 

quadrinhos. Se você olhar depois, essa característica diminui. Quando me dei conta de que 

o que eu fazia era algo sério, tomei a decisão de me esforçar para representar melhor as 

pessoas. Pegue meu livro Palestina, por exemplo. Você vai ver que entre as primeiras e as 

últimas páginas há uma grande diferença nesse sentido. Se você meus últimos livros, vai 

ver que a evolução foi ainda maior. 
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Mas eles não são totalmente realistas... 

 

Sacco – Sim. Eu nunca perdi totalmente o traço cartunesco. E nem quero. Há vários usos 

que se pode fazer de um traço assim. 

 

Costuma-se dizer que traços mais caricaturais têm mais valor como forma de 

expressão artística do que os desenhos realistas, porque abrem espaço para uma 

representação mais subjetiva e emocional. Você nunca pensou nisso? 

 

Sacco – Entendo esse ponto de vista. Mas muito do que eu e outros artistas fizemos é 

acidental. Meus desenhos não são totalmente realistas. Mas não porque eu penso: ―Vou 

fazer assim porque o leitor pode se identificar mais facilmente com o personagem‖. Isso 

pode ser até verdade. Só não é o motivo por que eu comecei a desenhar dessa forma. Você 

pode usar uma teoria para explicar, o que é útil também, mas não foi intencional. 

 

Apesar disso, fica a impressão de que algumas cenas, como as de tortura, são mais 

realistas que outras. Por quê? 

 

Sacco – É verdade. Nesse caso, eu procurava desenhar o mais real possível. Não queria 

parecer exagerado. Imagine desenhar essas cenas como se fossem quadrinhos de super-

heróis, com onomatopéias e tudo. Tentei desenhá-las da forma mais objetiva possível. Não 

queria ser melodramático. Mas é a minha interpretação. Outro artista faria diferente. 

 

Você se sente influenciado de alguma forma por autores do chamado Novo 

Jornalismo [vanguarda dos anos 1960 que misturou reportagem e literatura], como 

Gay Talese ou Hunter S. Thompson? 

 

Sacco – Hunter S. Thompson com certeza. O livro Despachos de guerra, de Michael Herr, 

sobre a Guerra do Vietnã, também me inspirou. Na primeira vez em que li Hunter 

Thompson, para você ter idéia, tive uma reação visual imediata. Dá para sentir a paixão da 

escrita dele. Mas, por trás disso, por trás de toda aquela loucura, há um entendimento 

profundo do que está acontecendo. Seu livro sobre a campanha presidencial de 1972 é o 
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melhor que eu já li sobre política americana. Eu já havia tido aulas sobre o assunto. E 

nunca tinha lido um livro tão bom quanto o dele. O legal é que ele entende e se importa 

com o que está acontecendo — mas fala na sua cara o que pensa sobre o assunto. Não é 

algo obscurecido pelo fato de levantar o que esse ou aquele candidato disse, ficar coletando 

aspas. Se ele achava que era idiotice, ele dizia ao leitor. Sempre o admirei. Foi uma grande 

influência. 

 

Mas você pensou em seguir os passos dele quando criou a reportagem em 

quadrinhos? 

 

Sacco - Não. Nunca parei e disse: ―Vou fazer Novo Jornalismo, vou ser um Hunter 

Thompson‖. Mas claro que me influenciava diretamente. Sempre. Também o jeito de 

George Orwell fazer reportagem, que é bastante intenso. Não era que eu quisesse fazer 

uma versão em quadrinhos da obra dos dois, mas é claro que eles são a origem de tudo 

isso. 

 

É correto dizer que a reportagem em quadrinhos é uma união do Novo Jornalismo 

com os quadrinhos underground de Robert Crumb? 

 

Sacco – Nunca tinha ouvido falar da reportagem em quadrinhos nesses termos, mas é uma 

ótima forma de defini-la. Há uma estética nela. Uma estética underground. Há uma enorme 

influência dos quadrinhos underground quando você projeta os quadrinhos para o campo 

do jornalismo. É claro que muitos têm problemas com isso. Até eu. Mas cada mídia tem 

suas vantagens e desvantagens. Não existe uma mídia perfeita. Os quadrinhos, por acaso, 

são a que eu domino e gosto de trabalhar. 

 

Quais são as desvantagens, então? 

 

Sacco – O mesmo problema da fotografia. Muita gente acha que a fotografia é realista 

porque, em um quadro, mostra exatamente o que estava acontecendo. Mas o que está 

acontecendo fora do quadro ou atrás do fotógrafo? O modo como ele enquadra ou o ângulo 

de que ele tira a foto pode mudar completamente a sua percepção dela. A mesma coisa 

acontece nos quadrinhos. Só que pior, porque, quando você desenha, você coloca cada 
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objeto onde quiser. É uma mídia com muito espaço para subjetividade. Há muita 

interpretação da realidade. É um meio interpretativo de expressão. Se eu desenho uma cena 

que vi na Faixa de Gaza, posso me defender dizendo que vi com meus próprios olhos. Mas 

é claro que o que eu desenho é uma visão particular sobre o que eu vi. 

 

E você acha que isso desqualifica os quadrinhos como forma de jornalismo? 

 

Sacco - De forma alguma.  Isso só quer dizer que é uma forma muito subjetiva de 

reportagem. E, aos críticos, eu argumento: qualquer forma de jornalismo é subjetiva. De 

um jeito ou de outro. 

 

Então, você não acredita que há uma verdade objetiva a ser descoberta? 

 

Sacco – Eu acredito que há uma verdade objetiva. Há fatos que são verdadeiros e 

verificáveis. Só acho que é muito difícil para um escritor, um artista ou para qualquer ser 

humano ser objetivo. Isso não quer dizer que não há verdade, ou que ela não pode ser 

encontrada. Mas você precisa lidar com características dentro de você. E às vezes você 

nem sabe contra o que deve lutar, porque são coisa que foram impressas em você pela 

cultura, pela sociedade. 

 

Como Robert Crumb, você é personagem das histórias. Isso também foi sem querer? 

 

Sacco – Foi. Antes de fazer jornalismo, eu fazia histórias autobiográficas ou de humor – 

como Crumb. Venho de uma tradição de quadrinhos sobre terminar com a namorada. E fui 

ao Oriente Médio fazer a mesma coisa: contar as minhas experiências. Não foi nenhum 

grande salto. Não há nenhum motivo especial além de ser o que eu já fazia. Mas, claro, tem 

uma força particular. Deixa claro que é um relato subjetivo, uma análise pessoal. 

 

Você cita o humor. Mas Notas Sobre Gaza é bem mais sombrio que Palestina. Por 

quê? 

 

Sacco – Eu fazia muito humor até pouco antes de escrever Palestina. Não é tão 

intencional, mas reflete um momento do meu trabalho. Além disso, eu absorvi coisas 
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difíceis de elaborar. E o humor ajuda a te proteger. Eu sou um personagem central em 

Palestina, mais do que em Nota Sobre Gaza. No primeiro, o que acontece comigo é meio 

engraçado. Depois da Bósnia, eu não me sentia mais tão confuso ou com medo. Sabia 

exatamente o que estava fazendo e não queria falar dos meus sentimentos. Se você 

observar bem, vai ver que o livro sobre a Bósnia, escrito antes de Notas, é bem mais 

focado e pessimista. 

 

Em Notas Sobre Gaza, há um capítulo chamado “memória e a verdade essencial”. 

Qual é a verdade essencial sobre o conflito entre palestinos e israelenses? 

 

Sacco – Nesse capítulo, eu queria falar sobre a verdade essencial daquelas pessoas. E essa 

verdade é: seus irmãos foram mortos em 1956. O relato do que eu testemunhei pode até ser 

subjetivo. Mas essa tragédia é a verdade essencial. Os palestinos são historicamente 

tratados como errados. 

 

Você espera conquistar algo com o seu trabalho? 

 

Sacco – Faço porque tenho necessidade de ver. É um motivo bem egoísta. Mas não quero 

ser um voyeur. Incomodei todas as pessoas que entrevistei e quero dar algo de volta. E o 

pagamento é a verdade das suas histórias. Não tenho pretensão de mudar o mundo com 

meu trabalho. Um dia o sol vai se apagar, um dia eu serei esquecido. Essa verdade vai 

seguir o seu caminho. Mas o que ela vai fazer eu não posso controlar... 

 

Mas há algo de recompensador em viajar o mundo inteiro atrás dessas histórias? 

 

Sacco – Não há forma de conhecer a história dessas pessoas sem ser repórter. Como 

jornalista, você conhece os mais ricos e os mais pobres. Acho um privilégio poder ver 

como o mundo funciona no nível humano. Ver como as pessoas lutam e sofrem. É 

maravilhoso sair para ver o mundo. E essa é uma das coisas ruins de lidar com quadrinhos: 

você fica meses, até anos, trancado em uma sala desenhando em vez de estar na rua. 

 

Você vê o jornalismo em quadrinhos também como arte? 
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Sacco – É arte. Cada parte dele é arte. Estou muito consciente da subjetividade envolvida. 

E, quando você entra na esfera da subjetividade dessa forma, está fazendo arte. Quando 

desenho, tento passar emoções a quem vai ler meus livros. A ideia é que a imagem seja a 

memória do que eu vi. 

 

 


