
ano de 1938 foi muito produtivo para
os quadrinhos. Na Bélgica, no dia 21
de abril, surgiu a revista Spirou. Re-
velou Jijé, e foi André Franquin que

consagrou a publicação, mesmo sem jamais
alcançar o sucesso de Tintin ou Asterix.

Na Itália, Mussolíni edita uma lei banin-
do os norte-americanos por causa de Flash
Gordon, um ianque que lutava contra o di-
tador Ming, do planeta Mongo. Vestiu a ca-
rapuça. Enquanto isso, F. Pedrocchí cria Ví-
rus, com belos desenhos de Walter Molino.

Essa historieta foi publicada
no Brasil pela Gazeta Juvenil.

Mas foi nos Estados Unidos
que a coisa pegou. Dois wes-
terns se destacaram; Red Ry-
der e Lone Ranger. Fred Har-

man havia criado Bronc Peeler em 1934. O
autor tinha um rancho no Novo México, por
isso desenhava o ambiente com pleno co-
nhecimento. RedRyâer, que criou em 1938,
era vivenciado no ano de 1890, logo após o
fim da guerra com os índios. Ryder e um ga-
roto navajo viviam no rancho com a tia Du-
quesa. Foi publicado na Bélgica e no Brasil
com sucesso. Começou como seriado aos
domingos, em cores, e depois em tiras diá-
rias em 1939, também visto no Suplemento
Juvenil, de Adolfo Aizen.

Lone Ranger, o Cavaleiro Solitário, apa-
recia com o seu cavalo Silver e um amigo
índio, Tonto. A série da TV popularizou o
famoso grito do ator Clayton Moore e a músi-
ca da ópera Cavalle-
riaLeggera. No Bra-
sil, Aizen o lançou
como Zorro.

Também nos
States su rg i ram
dois de te t ives :
Charlie Chan e
The Shadow. O
chinês era basea-
do na obra de Earl
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Derr Biggers e desenhado por Alfred Ándrio-
la, discípulo de Milton Caniff. Os diálogos
brilhantes e situações originais ganharam
destaque em filmes classe C de Hollywood.
O sucesso se estendeu a uma série de co-
mic books, que contou com a colaboração de
Joe Simon e Jack Kirby.

The Shadow veio do rádio, narrado por
Orson Welles. No Brasil, o radialista Otá-
vio Gabus Mendes ligava seu rádio galena
e fazia ao vivo a versão em português. Era
migrado da literatura pulp, tal como Tar-
zan. Escrito por Walter Brown Gibson sob
o pseudônimo de Maxwell Grant, começou
em tiras corn desenhos de Vernon Greene.
Foi para os comic books em 1940, desenhado
por Bob Powell.

Porém, um dos momentos mais impor-
tantes do gênero surgiu quando, em junho
de 1938, foi lançada a revista Action Comics,
introduzindo Superman. A partir daí, os
super-heróis dominaram os quadrinhos —
que eram publicados em tiras diárias e su-

plementos coloridos, em capítulos nos jor-
nais — e invadiram as bancas do mundo todo
em comic books, com histórias completas e
formato meio tablóide. Criado por dois estu-
dantes, Jerry Siegel e Joe Shuster, em 1934
havia sido recusado por todos os distribuido-
res e editores procurados, por pura falta de
visão. Os autores tinham vendido os direi-
tos na época por ínfimos 130 dólares e, de-
pois, foram despedidos. Lutaram até o fim
da vida buscando se ressarcir, mas sempre
perderam na justiça, até que receberam uma
esmola, depois de um movimento mundial
em seu favor pela comunidade contra a DC/
Warner (ver Revista AMgrafn° 142).

Há um reconhecimento geral de que a
criação de Siegel e Shuster detonou um novo
gênero nos comics, que perdura até agora,
influenciando o cinema de Hollywood e
os próprios gibis, com histórias em quadri-
nhos completas em nova forma de divulga-
ção e difusão dessa arte tão popular em todo
o século 20 e nos dias atuais.
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ais uma vez Spacca nos brinda com
um trabalho importante nos quadri-
nhos, mesclando humor e história,

no álbum D. João Carioca. Desta feita, conta
com a co-autoria da respeitada antropóloga
Lilia Moritz Schwarcz na pesquisa e textos.

A obra narra com tom de farsa a chega-
da da corte portuguesa ao Brasil em 1808 e
sua permanência até 1821. Com pesquisa
profunda e referencial — seja no texto, seja
nos detalhes, datas e fatos pouco conhecidos
dos livros escolares —, abrange diversas fai-
xas etárias, desde estudantes de primeiras
letras até pesquisadores universitários.

O texto, baseado em dados históricos, é
criativo e, com humor, prende o leitor até o
fim. Com ampla cronologia da época, inclui
uma enriquecedora bibliografia.

Eis um exemplo de utilização da lingua-
gem popular dos quadrinhos sobre impor-
tante acontecimento de nossa história, com
o mesmo senso de humor presente nas char-
ges políticas e cartuns de costumes, desde o
clássico folhetim Memórias de um Sargento
de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida,
até os jornais de hoje.

As ilustrações de Spacca lembram o ar-
tista francês Tardi, que utiliza o humor nos
personagens em primeiro plano e os fundos
baseados fotográfica mente em cenários rea-
listas, documentados e fiéis à arquitetura e
à época histórica.

Ah. . . se os livros de história do Brasil
fossem enriquecedores e atrativos assim nos
meus tempos de escola, quem sabe até eu
tivesse sido um bom aluno na matéria. M
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Text Box
Fonte: Revista Abigraf, a. 33, n. 234, p. 78-80, mar. 2008.




