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Q
uando, três sema-
nas atrás, a editora
Conrad colocou pa-
ra pré-venda uma
edição de luxo com
a íntegra do Garra
Cinzenta, antigas es-
peculações sobre a
série noir veiculada
de 1937 a 1939 no

jornal paulistano A Gazeta voltaram à tona,
desta vez propagando-se pela internet com
ares de absoluta verdade e a força de um
plano maligno para dominar o mundo. O
roteirista assinava como Francisco Ar-
mond, mas seria na verdade uma mulher,
Helena Ferraz de Abreu. O vilão desenha-
do por Renato Silva teria sido covardemen-
te plagiado por ilustradores de séries mui-
to mais bem-sucedidas em âmbito interna-
cional, como a americana Terror Negro. O
encerramento da trama, apesar de se dar
num redondíssimo capítulo número 100,
envolveria motivações nunca reveladas.

As conjecturas acerca do Garra Cinzenta
evocam o status de cult atingido pela saga
nas décadas seguintes à publicação, quando
possuí-la na totalidade era regalia de pou-
cos colecionadores. Durante os dois anos
em que circulou no suplemento A Gazeti-
nha, a história que a princípio saía três ve-
zes por semana teve a veiculação interrom-
pida em mais de uma oportunidade, chegan-
do a ficar meses sem dar sinal de existên-
cia. O grande interesse do público – restrito
a São Paulo, num momento em que os ca-
riocas Suplemento Juvenil e O Globo Juvenil
eram as mais importantes publicações de
quadrinhos do País – levou A Gazeta a publi-
car, em dezembro de 1939 e janeiro de 1940,
dois álbuns com a íntegra da aventura.

Só 35 anos depois, em 1975, voltou à luz a
saga do cientista com máscara de caveira
responsável por assassinatos e experiên-
cias no estilo Josef Mengele (isso muito an-
tes de os terrores promovidos pelo médico
nazista ficarem conhecidos). A reedição fi-
cou a cargo da Rio Gráfica Editora, que, no
entanto, imprimiu só a primeira metade –
essa versão incompleta é a que mais se en-
contra em sites de download. Uma edição
integral saiu somente em 1998, organizada
pelo jornalista e pesquisador de quadri-
nhos Worney Almeida de Souza, mas num
fanzine com tiragem única de 500 exempla-
res, que logo se esgotou. É Worney o orga-
nizador da atual edição da Conrad.

É ele também quem assina a apresenta-
ção, na qual levanta algumas das especula-
ções envolvendo o Garra Cinzenta: “Nin-
guém sabe com certeza quem seria Francis-
co Armond. Todos os indícios sugerem que
fosse a jornalista Helena Ferraz, mas ela
nunca assumiu a autoria publicamente”, es-
creve. A origem da versão que dá a ela a res-
ponsabilidade pelo roteiro é nebulosa. Uma
busca na internet pelos textos defensores
dessa tese faz notar que quase todos usam
como base “indiscutível” um artigo do qua-
drinista Gedeone Malagola publicado em
2008 na revista Mundo
dos Super-Heróis.

Escreve Malagola:
“Álvaro Armando, o au-
tor que assinava os ro-
teiros de A Garra Cin-
zenta e Nick Carter, tra-
tava-se de um pseudô-
nimo de Helena Ferraz
criado a partir dos no-
mes de seus dois fi-
lhos. Todos pensavam
que Álvaro Armando (por vezes grafado co-
mo Álvaro Armand) fosse homem, mas Sér-
gio Augusto, pesquisador e estudioso das
HQs, foi quem esclareceu esse mistério.”

Há uma profusão de erros nessa versão. A
jornalista Helena Ferraz, que, com o mari-
do, editava o independente Correio Univer-
sal, de fato assinava como Álvaro Armando.
Mas não é esse o signatário do Garra Cinzen-
ta, e sim Francisco Armond. Adeptos dessa
teoria argumentam que esse pseudônimo
seria uma variação do outro. Acontece que
as mesmas fontes dão como certo o fato de
Helena ser proprietária d’A Gazeta – e o jor-
nal pertencia, na verdade, ao empresário
Cásper Líbero. Citado por Malagola, Sérgio
Augusto, hoje colunista do Sabático, dá o ba-
nho de água fria final: “A única vez em que
mencionei Helena foi num texto sobre o
Fantasma. Nunca soube de qualquer outra
conexão dela com quadrinhos, salvo tradu-
zir as primeiras aventuras da série.”

Malagola, único que poderia esclarecer o
mal-entendido, morreu seis meses após es-

crever o texto, que só fez disseminar uma
antiga e recorrente suspeita. Para tentar es-
clarecer o caso, o Sabático procurou Arnal-
do Ferraz, atualmente com 80 anos, um dos
filhos de Helena: “Ela foi jornalista por 30,
40 anos. Escrevia também poemas, era filha
do poeta (parnasiano) Bastos Tigre. Mas
não tinha nada disso de terror, não.”

“O fato é que ninguém sabe quem era
Francisco Armond, nem gente daquela épo-
ca, nem historiadores, nem pesquisadores
de quadrinhos. Ninguém o conheceu”, diz
Worney, que investigou a história em busca
de herdeiros. O jornalista e pesquisador de
quadrinhos Álvaro de Moya acredita que
fosse o pseudônimo de algum repórter d’A
Gazeta. Um dos primeiros a estudar o Garra
Cinzenta, Moya foi próximo de Renato Silva,
o desenhista. “Nunca perguntei a ele quem
tinha escrito, porque naquele tempo a gen-
te só se preocupava em criar. Só nos anos
50 é que começamos a ter curio-
sidade de pesquisar”, diz.

Ilustrações. Renato Silva,
que morreu em 1981,
não só era conhecido
como também admira-
do por seus contempo-
râneos. Não pertencia
exatamente ao universo
dos quadrinhos, mas, co-
mo lembra Moya, “naque-
le tempo desenhista fazia
de tudo”. Silva era de fato po-
livalente. Além do vilão da HQ,
destacou-se na ilustração tanto de livros in-
fantojuvenis – na mesma época em que fazia

o Garra, criou os dese-
nhos do clássico Cazu-
za (1938), de Viriato
Correia – quanto de his-
tórias “mais ou menos
liberais em sexo”, publi-
cadas na revista erótica
Shimmy. Sua série A Ar-
te de Desenhar tornou-
se obrigatória entre as-
pirantes a ilustradores.

“Da década de 30, de
todos os quadrinhos brasileiros, o Garra Cin-
zenta foi o mais surpreendente. Os dese-
nhos, em especial mais perto do fim, atin-
gem padrão internacional”, avalia Moya. O
pesquisador vê na HQ influência das fitas
em série, histórias de aventura que passa-
vam em capítulos no cinema, antes dos
longas-metragens. Naquele momento,
os grandes sucessos em quadrinhos
do gênero eram quase todos estran-
geiros, como Flash Gordon e Tar-
zan, seriados no carioca Suple-

mento Juvenil. Isso explica por que o brasilei-
ríssimo vilão Garra andava pelos subterrâ-
neos de Nova York e intimidava inspetores
de nomes como Higgins e Miller. O fato de
ecoar o estilo das pulp fictions americanas
causou confusão até no exterior, diz Moya.
Na França, onde o personagem ficou conhe-
cido como La Griffe Grise, acreditava-se que
a origem era mexicana.

Visto com sete décadas de distância, o en-
redo criado como algo entre o noir e o terror
ganha ares involuntários de comédia, o que
só torna a leitura mais interessante. O deste-
mido inspetor Higgins, por exemplo, é adep-
tos de expressões como “cair na esparrela” e
não consegue evitar raciocínios em voz alta,
o que facilita bastante a coisa para o Garra,
que tem transmissores de som em tudo
quanto é lugar. O roteiro é carregado de re-
dundâncias, com as mesmas ações explica-

das na imagem, nos balões e na legenda. E
Flag, o monstro de aço construído pelo vi-
lão, “uma personagem medonha, fantasma-
górica, inverossímel”, como descreve o rotei-
ro, manifesta-se apenas por meio de um im-
pensável “Glu! Glu! Glu” (“Meu pobre Flag!
Algum dia te darei o uso da fala”, lamenta
Garra, num rasgo sentimental).

“Hoje é algo engraçado, superinocente”,
avalia o quadrinista Danilo Beyruth, autor da
elogiada Bando de Dois e admirador da trama,
“mas tanto era original que muitos acredi-
tam que inspirou personagens americanos
posteriores, como o Caveira Vermelha e o Ter-
ror Negro”. Beyruth, que no Twitter usa para
se identificar uma adaptação própria da ca-
veira que o vilão carrega no peito, tem pla-
nos de criar uma história baseada no perso-
nagem – prova de que, passados 70 anos, o
Garra envelheceu muito bem à sua maneira.

Quadrinhos

**

CONRAD/DIVULGAÇÃO

Veiculada no jornal A Gazeta de 1937 a 1939,
série nacional pioneira nos gêneros noir e terror
ganha edição integral e de luxo, trazendo à tona
enigmas tanto dentro quanto fora da ficção

O roteiro, que levava a
assinatura de Francisco
Armond, foi atribuído a
Helena Ferraz – o que
nunca se comprovou

GARRA CINZENTA
Autores: Francisco Armond
e Renato Silva
Editora: Conrad
(128 págs., R$ 39,90)

O MISTÉRIO DO
GARRA CINZENTA
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Submundo.
O vilão no traço
de Renato Silva,
ilustrador
também de
clássicos como
o infantojuvenil
Cazuza
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