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 Roteirista de Cidade de Deus

RESUMO

 A pesquisa realizada neste trabalho de graduação se propõe a, através 
do estudo da obra de Alberto Breccia, encontrar elementos que se aproximem 
de uma linguagem vanguardista para os quadrinhos, fugindo dos vícios do 
meio. Busca-se assim uma nova visão, do ponto de vista estético, para a 
produção de uma história em quadrinhos que permita alcançar novos recursos 
gráficos a partir de padrões formulados pelo uruguaio. Além do trabalho teórico, 
desenvolveu-se uma HQ chamada A fuga, com roteiro de Alex Moletta, 
utilizando os conhecimentos e técnicas aprendidos com Breccia de forma 
pessoal e atualizada para nossos tempos. Escolheu-se Breccia como 
referência para este trabalho por sua obra atravessar de ponta-a-ponta o 
universo dos quadrinhos, sendo considerado, por muitos, um dos maiores 
desenhistas das histórias em quadrinhos de todos os tempos. 
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INTRODUÇÃO

  Este trabalho teve início após uma breve análise da produção e publicação 
dos quadrinhos atuais, com a qual se percebeu uma situação pouco condizente com 
o status de arte alcançado por este campo. Como nos mostra André Diniz, impera 
nos quadrinhos "uma mentalidade inexplicavelmente conservadora que domina o 
cenário nacional e mundial - mais em termos de ousadia e criatividade do que 
necessariamente de questões envolvendo valores morais"1. É restrito o número de 
novos autores que parecem realmente dispostos a tentar trazer renovação às 
histórias em quadrinhos. Para Scott McCloud, o potencial desse meio é ilimitado, 
mas perpetuamente obscurecido por sua aplicação limitada na cultura popular 
(McCLOUD: 2006, p.1). O que nos leva a duas perguntas que trazem à tona o 
problema deste Trabalho de Conclusão de Curso:

 1. Como sabemos que quadrinhos são uma forma de arte2, não seria então 
necessário que, como linguagem, também estivesse sempre sendo questionado seu 
limite, elevando seu potencial intelectual e renovando seu discurso de uma forma 
contemporânea e condizente com os nossos tempos? 

 2. E ainda, se os quadrinistas fazem arte, não deveriam então possuir essa 
atitude questionadora de expressão que caracteriza criadores de outras áreas e não 
estar tão atrelados às regras de um mercado quase sempre preocupado com o 
número de vendas?

 Ainda que se perceba um desenvolvimento na linguagem dos quadrinhos nos 
últimos anos, nota-se também que seu caráter de associação com a cultura de 

1

1 Em seu Manifesto Nona Arte: Versão 1.0. Disponível em <http://www.tiburcio.locaweb.com.br/
tibanewsespecial0404.htm>. Acesso em 06 de julho de 2008.

2  No Manifesto das Sete Artes, de 1911, Ricciotto Canudo designou o Cinema como a sétima arte, 
sendo as anteriores, em ordem crescente: a Música, a Dança/Coreografia, a Pintura, a Escultura, o 
Teatro e a Literatura. Posteriormente, acrescentou-se a Fotografia e a Arte Seqüencial, no caso, os 
quadrinhos como a nona arte.



massas parece trazer consigo certas barreiras que não deixam que se desenvolva 
plenamente como manifestação artística. Os quadrinhos conquistaram seu espaço 
ainda que, na maioria das vezes, seu potencial vem sendo desperdiçado com 
fórmulas prontas e produção acomodada - "algo imperdoável em se tratando de uma 
linguagem que praticamente não impõe limitações criativas" (DINIZ3). O que nos 
leva à seguinte pergunta:  

 Sem a busca de novos horizontes para os quadrinhos, apenas repetindo 
fórmulas antigas, estamos mantendo vivo o que faz dos quadrinhos uma arte?

 Pensado nesta situação e acreditando que apoiando-nos nas imensas reservas 
simbólicas e na capacidade para se recombinar com outras linguagens (SCOLARI: 
1999, p.303)4, encontrou-se um norte para o desenvolvimento desta pesquisa na 
análise do trabalho do uruguaio Alberto Breccia (Montevidéu, 1919 - Buenos Aires, 
1993). A obra de Breccia atravessa de ponta a ponta o universo dos quadrinhos dos 
últimos 50 anos remexendo-a, levando-a a zonas impensadas, destruindo limites, 
classificações e gêneros (SCOLARI: 1999, p.279). Breccia é considerado um dos 
maiores desenhistas de quadrinhos de todos os tempos. Não deixa de ser também 
um dos mais experimentalistas, buscando a cada obra algo novo, diferente, que 
nunca havia sido feito. A escolha deste autor para este trabalho deve-se, 
principalmente, pelas relações entre o design gráfico e sua obra. Ainda que, talvez 
de forma inconsciente, Breccia trouxe para os quadrinhos diversas ferramentas do 
design gráfico e parecia enxergar um roteiro de forma semelhante à relação entre 
um designer gráfico e o briefing de um projeto.

OBJETIVOS DA PESQUISA

2



3  Novamente, André Diniz em seu Manifesto Nona Arte: Versão 1.0. Disponível em <http://
www.tiburcio.locaweb.com.br/tibanewsespecial0404.htm>.

4 As referências de obras estrangeiras desta pesquisa são traduções livres do autor.



 O objetivo principal deste trabalho é, através do estudo e análise da obra de 
Alberto Breccia, encontrar elementos e códigos narrativos que se aproximem de 
uma linguagem vanguardista e fuja dos vícios do meio. Busca-se assim uma nova 
visão, do ponto de vista estético, para a produção de uma história em quadrinhos 
que permita alcançar novos recursos gráficos a partir de padrões formulados pelo 
uruguaio. No entanto, não se tem intenção de repeti-los, e sim de utilizar seus 
experimentos como ferramentas de narrativa gráfica. 
 Pretende-se ainda fazer uma aproximação entre o design e as histórias em 
quadrinhos, fazendo-se necessário expandir a área de limitação de ambos os meios 
sem perder suas definições.
 Importante acrescentar também que, além de um trabalho sobre histórias em 
quadrinhos, a idéia para esta monografia é mostrar como a Arte Seqüencial, o 
Design, a Ilustração e as Artes Plásticas podem, e devem, se relacionar, sem a 
necessidade de preocupar-se em ultrapassar o que se aceita como limite de um e de 
outro, trazendo a partir dessa troca de informações entre áreas, algo novo para cada 
uma delas. Lembrando que os quadrinhos seguem sendo uma zona ideal para 
experimentar novas “contaminações” e brincar com códigos alheios (SCOLARI: 
1999, p.303). Como nos mostra Piqueira (2004, p.14), é errôneo limitar a profissão 
ao seu restrito universo específico e poucas atividades podem se gabar do grau de 
permeabilidade que têm com as mais diversas faces da vida humana como o design 
gráfico. Breccia precisou abandonar a convenção que se tinha na época do que era 
ser um desenhista de quadrinhos para chegar a um resultado completamente novo, 
apropriando-se de técnicas pouco usadas nesse meio.

DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA E METODOLOGIA DE PESQUISA


 É importante acrescentar que, neste trabalho, pretende-se falar de quadrinhos 
de uma forma específica para melhor aprofundamento do tema tratado. Sendo 
assim, será evitado falar de algumas vertentes dos quadrinhos como as tiras 
cômicas, as charges ou outros exemplos de humor gráfico. O foco deste estudo são 

3



obras e autores de artes seqüenciais que se aproveitam do meio para contar uma 
história séria5, com um maior desenvolvimento dos personagens e do enredo, não 
importando o tema tratado6.
 Este trabalho se desenvolveu de forma teórica e prática. A primeira 
fundamentou-se através de pesquisa bibliográfica sobre o tema desenvolvido 
através da leitura e análise crítica das histórias em quadrinhos produzidas por 
Alberto Breccia, por seus contemporâneos e por autores influenciados pelo mesmo. 
Realizou-se também uma entrevista com o companheiro de trabalho de Breccia, 
Juan Sasturain7 , no mês de março de 2008, em Buenos Aires, Argentina. 
Fragmentos das falas do entrevistado podem ser encontradas ao longo deste 
trabalho, ajudando a explicar melhor as questões aqui tratadas.  A forma prática 
desenvolveu-se através de uma história em quadrinhos chamada A fuga 8 , com 
roteiro de Alex Moletta, utilizando os conhecimentos e técnicas aprendidos no 
contato com a obra de Breccia de forma pessoal e atualizada para os nossos 
tempos. Realizou-se pesquisa visual para desenvolver o ambiente, no caso um 
presídio, para compor as personagens apresentadas no roteiro, tentando aproximá-
los à realidade brasileira, fugindo de certos estereótipos estrangeiros. Para esta 
parte do projeto, utilizaram-se diferentes técnicas e materiais de desenho, entre eles: 
lápis, nanquim, pincéis, pena, aquarela, carvão, canetas e marcadores, tintas em 
spray, colagem, além de pintura, edição de imagens e ilustração digital através de 
programas como Photoshop e Illustrator.

4



5  Para os anglo-saxões existe o termo serious comics para designar este grupo de histórias e que 
também pode se referir a histórias que lidem com o humor (CIRNE:1977, p.58). 

6  A divisão aqui, se pensada em literatura, seria parecida com a utilizada para diferenciar e design 
contos, crônicas, novelas e romances. No caso, trataremos mais profundamente de material que se 
encaixaria dentro da produção compreendida pelo termo criado nos anos sessenta por Will Eisner: 
Graphic Novel. Ainda que muitas das obras aqui apresentadas foram pensadas em outro formato, 
com um número de páginas reduzido, o que a aproximaria de um conto ou apresentadas 
primeiramente de forma seriada.

7  Juan Sasturain (González Chaves González, 1945) é jornalista, roteirista de quadrinhos e escritor 
argentino. Trabalhou com Alberto Breccia em Perramus e no livro de adaptações literárias, Versiones. 
Além de roteirista, é figura importante na historieta argentina como editor e teórico do meio, sendo 
diretor da revista Fierro. Atualmente conduz o programa de literatura na televisão, Ver para leer.

8 O roteiro original desenvolvido por Alex Moletta encontra-se em forma de anexo.



Primeiro Capítulo:

AS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS
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1. AS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS

 O meio que chamamos histórias em quadrinhos se baseia numa idéia simples: 
posicionar uma imagem após outra para ilustrar a passagem do tempo (McCLOUD: 
2006, p.1). Para Silva (2002, p.45):

Os quadrinhos são uma seqüência, o que faz do bloco de imagens uma série é o fato 
de que cada quadro ganha sentido apenas depois de visto o anterior; a ação contínua 
estabelece a ligação entre as diferentes figuras. Nos quadrinhos se observa a 
utilização de dois códigos: o lingüístico e o das imagens. Esses podem ser 
analiticamente separados mas são complementares para a leitura dos quadrinhos".

 Eisner vê a singular estética da Arte Seqüencial como um veículo de expressão 
criativa, uma disciplina distinta, uma forma artística e literária que lida com a 
disposição de figuras ou imagens e palavras para narrar uma história ou dramatizar 
uma idéia (EISNER:1999, p.5). Já Cirne (1977, p.23) acrescenta que o que 
impulsiona a narrativa são "seus sucessivos cortes, cortes estes que agenciam 
imagens rabiscadas, desenhadas e/ou pintadas” e segue dizendo que o espaço 
entre um corte e outro será "preenchido pelo imaginário do leitor". Diz que é possível 
a existência de quadrinhos sem balões, mas jamais sem cortes. Ao falar em cortes, 
quer dizer cortes sucessivos, imagens após imagens, planos após planos. 
 Cabe aqui acrescentar a posição ambígua em que se encontram os 
quadrinhos, "um cruzamento entre massivo e marginal, entre visível e invisível e 
entre legítimo e ilegítimo. Seu caráter de visibilidade social não eclipsou sua 
intrínseca condição de objeto marginal" (VAZQUEZ e ROMÉ: 2002, p.1). As histórias 
em quadrinhos e o cinema são irmãos legítimos com alguns anos de diferença, 
porém com uma inegável maior amplitude e reconhecimento alcançados pelo 
segundo em relação ao primeiro. Os quadrinhos fazem parte da cultura de massas e 
também, como afirma Frank Miller, formam parte da cultura pop (BROWNSTEIN: 
2006, p.5). As histórias em quadrinhos:
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surgiram como uma conseqüência das relações tecnológicas e sociais que 
alimentavam o complexo editorial capitalista, amparados numa rivalidade entre 
grupos jornalísticos (Hearts vs. Pulitzer), dentro de um esquema pré-estabelecido 
para aumentar a vendagem de jornais, aproveitando os novos meios de reprodução e 
criando uma lógica própria de consumo (CIRNE:1977, p.12).

 Ainda que existam precursores do que mais tarde se chamou história em 
quadrinhos, como Rudolph Töpffer, Wilhelm Busch e Angelo Agostini, a publicação 
do personagem Yellow Kid (1895), de Richard Outcault é a mais aceita como marco 
inicial dos quadrinhos. Outcault deu forma definitiva e continuada ao fenômeno que 
aqueles artistas haviam feito no passado, propiciando assim nascimento à 
linguagem dos comics  (MOYA:1993, p.18).
 Cagnin nos mostra que "parece que as histórias em quadrinhos nunca foram 
oficialmente batizadas" (CAGNIN:1975, p.22), sendo conhecidas pelo mundo afora 
por diferentes nomes: comics nos Estados Unidos; bandes-dessinées, na França; 
fumetti,  na Itália; tebeo, na Espanha; historieta, na América Latina; manga, no Japão 
(ACEVEDO:1990, p.11). No Brasil, normalmente falamos em histórias em 
quadrinhos, ainda que também vigore o termo historinhas, usado de forma bastante 
depreciativa ou gibi9 para as revistas em quadrinhos, além da expressão criada por 
Will Eisner, Arte Seqüencial.
 A princípio, aproximadamente durante meio século de existência, a produção 
de qualidade dos quadrinhos restringiu-se apenas aos Estados Unidos, enquanto 
que a imensa maioria dos outros países se limitava a uma área quase absoluta de 
consumo infantil. A partir de 1950, porém, a Argentina e, uns dez anos depois, a 
França e a Itália, conseguem também alcançar uma produção de qualidade e com 
características próprias (ACEVEDO:1990, p.7). Neste contexto, e provavelmente 
como um dos principais responsáveis por esta situação argentina, surgiu o 
desenhista Alberto Breccia.
 É importante perceber também que por muito tempo ao longo de sua história, 
"não se concebia que os quadr inhos fossem algo que valesse a 

7

9  Gibi foi uma revista editada pela Globo nos anos 40 voltada para o público masculino e infantil. A 
palavra gibi significa menino e será evitada neste trabaho, assim como historinhas.



pena" (BROWNSTEIN: 2006, p.109), o que certamente gerou um atraso na sua 
evolução deste meio. Demorou também 

várias décadas para que os intelectuais, muito presos a idéias puristas em relação à 
arte, notassem a importância dos quadrinhos. Foi a partir do final dos anos 50, com o 
aval dos intelectuais europeus e com os questionamentos feitos pela pop-art nos 
anos 60, que se iniciou um estudo sistemático a respeito dessa arte (Silva: 2002, p.
11).

 Quase todos os livros dedicados aos quadrinhos escritos a partir dessa época, 
tinham como objeto - implícito ou explícito - reivindicar esta linguagem nascida 
bastarda para elevá-la à categoria de arte (SCOLARI:1999, p.303). Para Frank 
Miller, hoje, já está demonstrado que os quadrinhos são um meio artístico e que não 
é mais necessário reclamar esse reconhecimento (BROWNSTEIN: 2006, p.178). 
Eisner concorda, porém acredita que os quadrinhos ainda são considerados, por 
muitos como um meio artístico inferior (BROWNSTEIN: 2006, p.162) e Cirne nos 
lembra que "o preconceito artístico e cultural contras as HQs ainda é inegável" e que 
a febre sociológica e semiológica pelas histórias em quadrinhos - que atravessou os 
anos 60 e 70 - parece ter passado (CIRNE: 2000, p.16).
 Correndo o risco de se passar pelo papel do crítico irritante do filme Fellini 8½, 
que ao se referir ao filme anterior do personagem Guido10 afirma que "talvez esta 
seja a demonstração de que o cinema esteja atrasado 50 anos em relação às outras 
artes", nos quadrinhos, Grant Morrison, como comentaremos melhor adiante, faz a 
mesma afirmação durante a década de oitenta em relação à arte seqüencial 
(SCOLARI: 1999, p.137).
 É provável que uma das principais causas deste possível atraso seja a má 
interpretação do meio por parte do público e, até mesmo, de autores, de editores e 
de estudiosos que, ao referirem-se aos quadrinhos, falam apenas de seus 
personagens e não da linguagem em si, fazendo com que aqueles ganhem mais 
notoriedade que seus autores ou que a própria história em si. Isso acaba por criar 
um público a quem importa mais "o próprio Batman que a versão de Frank Miller de 
Batman (BROWNSTEIN: 2006, p.200)", ou como nos lembra Scolari (1999, p.205), 

8



10 Alter-ego do próprio cineasta, Federico Fellini.



"a figura do autor nunca ocupou um lugar predominante, foram sempre os 
personagens que catalisaram a atenção de um público que os seguia com maníaca 
fidelidade semana após semana". 
 O que se tenta aqui, não é reduzir a qualidade de obras que se encaixem 
dentro de um determinado gênero, como o de super-heróis - eles formam parte da 
cultura desse meio e dentro dele se produziram grandes obras - mas sim, mostrar 
que, para que os quadrinhos consigam manter seu status de arte, eles precisam 
vencer algumas barreiras impostas pela cultura de massa, mesmo tendo se formado 
dentro desta. 
 Os quadrinhos são um objeto das culturas de massas, mas também são uma 
linguagem com mecanismos específicos de produção e assim sendo com uma força 
ideológica própria (VAZQUEZ e ROMÉ: 2002, p.1). Mesmo sendo contemporâneo 
do cinema, possui características próprias, singulares e não assimiláveis a nenhuma 
outra forma artística. Porém, ao contrário da sétima arte, os quadrinhos não 
conseguem atingir todos os públicos, em países como o nosso, sendo restrito a um 
nicho específico.

 1.1. VANGUARDA NOS QUADRINHOS

  Ao fazer uma relação entre vanguarda e quadrinhos podemos lembrar aqui do 
que afirmou o quadrinista francês Jean Giraud11: "Não existe nenhum motivo pelo 
qual uma narração deva ser como uma casa, com uma porta de entrada, janelas 
para contemplar as árvores e uma chaminé para sair a fumaça". Ele defende a 
possibilidade de estruturar outro tipo de histórias em quadrinhos, imaginar narrações 
com "formas de elefante" ou de "campo de trigo", como "um fósforo 
aceso" (SCOLARI: 1999, p.20). Giraud propõe assim, não só buscar novas formas 

9

11 O  famoso quadrinista francês mais conhecido apenas por Moebius, autor de belíssimos westerns. 
Seu melhor momento ganhou vários prêmios publicando na sua revista Metal Hurlant. Seus 
desenhos, bastante avançados conquistaram Hollywood, servindo de referência para inúmeros filmes 
(MOYA:1993, p.18).



de narrativas para os quadrinhos, como também reavaliar o conceito que se tem do 
que é uma HQ, aproximando assim, os quadrinhos das vanguardas artísticas.
 As vanguardas sempre estiveram associadas a movimentos e artistas que 
buscavam romper com os padrões estabelecidos. De origem militar, o termo 
vanguarda (que vem do francês Avant Garde, "guarda avante") veio a ser utilizado 
para designar movimentos artísticos que tiveram lugar no período moderno. Faz 
referência ao batalhão militar que precede as tropas em ataque durante uma 
batalha. Daí deduz-se que vanguarda é aquilo que "está à frente"12. Para Scolari, ao 
falarmos de vanguarda nos quadrinhos, principalmente a partir da década de 80, 
vemos que esta assume uma paradoxal existência entre o vanguardismo moderno 
(ruptura com o passado) e a atitude pós-moderna (recombinação textual). É preciso 
esclarecer que a maioria dos quadrinistas que realizaram trabalhos nos quais 
poderíamos inserir esta definição:

não se identifica com a cultura do happenig ou com o típico exibicionismo dos 
protagonistas das artes plásticas. Nada mais longe de uma vanguarda. Mas, por 
outro lado também é certo que todos esses quadrinistas compartem uma atitude 
rebelde diante das convenções dos quadrinhos. E não é essa atitude inovadora, com 
forte descontinuidade respeito ao 'velho estilo', o gesto mais representativo das 
vanguardas artísticas da modernidade, entendendo por vanguarda um projeto grupal 
que trata de fraturar os modelos estéticos precedentes? (SCOLARI:1999, p.316)

 Ainda que a relação dos quadrinhos com o que se denomina aqui vanguarda 
seja diferente de como acontece em outras áreas culturais é preciso lembra que, 
hoje, essa fronteira entre alta cultura e obras populares é mais permeável que 
nunca. Para Shiner (2004, p.388), trata-se menos de uma fronteira que de uma 
continuidade.
 Segundo Cirne, podemos explicar vanguarda nas HQs lembrando que por 
vanguarda entendemos a criação de novas linguagens - a partir de uma totalidade 
cultural, - sob o programa do experimentalismo crítico (consciente), forjando novas 
realidades informativas na luta pela lógica do consumo. Segundo o autor, torna-se 

10



12  Referência Wikipedia, disponível em <http://pt.wikipedia.org/wiki/Vanguarda>. Acesso em 06 de 
jullho de 2008.



fundamental evitar a redundância - daí o contra-estilo: estratégia de soluções e a 
importância de projetos e versões (opções criativas) (CIRNE:1977, p. 58).

Mais que dar grandes saltos ao desconhecido - repetindo o gesto que caracterizou a 
todas as vanguardas estéticas da modernidade - os quadrinhos dos anos 80 olharam 
para trás e para os lados. Em um duplo movimento, escreveu novas tradições e 
recuperou materiais descartados pela indústria cultural. Os desenhistas e roteiristas 
dos anos 80 não inventaram nada novo: apenas se limitaram a brincar - de maneira 
inventiva e inovadora - com os códigos narrativos e a matéria-prima figurativa que 
tinham a disposição (SCOLARI:1999, p.299).

 Antônio Cícero nos lembra que as vanguardas acabaram. Mas acrescenta que 
isso aconteceu, não porque não tenham dado certo, e sim porque cumpriram a 
missão de legar ao mundo a liberdade da qual hoje, a poesia e a arte se beneficiam 
(GONÇALVES: 2004, p.35). É essa liberdade citada por Cícero que talvez os 
quadrinhos necessitem encontrar.


 1.2. LA HISTORIETA ARGENTINA

 Ainda que vizinhos, existem grandes diferenças na produção quadrinhística 
entre Brasil e Argentina. Nosso país possui notável tradição no humor gráfico, tendo 
importantes autores como Ziraldo, Laerte, Henfil, Angeli, entre tantos outros. O 
humor gráfico brasileiro é exportado e possui características próprias e diferentes 
das dos outros países. Porém, nos chamados serious comics13, não conseguimos 
alcançar a mesma qualidade e identidade próprias. Temos grandes desenhistas 
isoladamente, mas nunca houve o que poderia representar uma produção realmente 
significativa deste tipo de quadrinhos em nosso país. Ao contrário da Argentina, 
podemos constatar que não tivemos uma indústria que realmente se preocupasse  
com o desenvolvimento de uma produção nacional, com exceção de alguns poucos 
casos, como por exemplo, os trabalhos de Maurício de Souza e sua Turma da 
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13 Como já foi mostrado, o termo também se refere a obras que lidem como humor, mas com o que 
poderia ser chamado de um "propósito sério".



Mônica que há décadas continuam nas bancas de revista.  Como Sonia M. Bibe 
Luyten (2001)14 nos lembra as histórias em quadrinhos mostram bem a situação de 
separatismo cultural da América Latina: somos vizinhos e mal nos conhecemos. Não 
se deve estranhar, portanto, o fato de que a maioria dos brasileiros conheça pouco 
as HQs argentinas.
 A publicação de quadrinhos na Argentina inicia com as Tiras Comerciales e os 
desenhos de Mayol e Cao em 1898, mais precisamente, com La caza del Zorro, de 
Acquarone, em 1901, ambas publicadas em Caras y Caretas 15 . Ainda assim, o 
primeiro autor realmente importante nos quadrinhos daquele país é José Luis 
Salinas. Sasturain (2004, p. 93) nos mostra que Salinas é um caso absolutamente 
singular dentro da Historieta Argentina, iniciando em 1929 sua carreira de ilustrador 
e ingressando magistralmente aos quadrinhos em 1936. Foi o primeiro argentino a 
trabalhar para a potente indústria de quadrinhos norte-americana realizando obras 
como Cisco Kid para a King Features Sindycate durante quase duas décadas.
 Em 1936 surge também a revista mensal Patoruzú, que já no dia de seu 
lançamento teve toda sua tiragem esgotada, passando então a ser semanal. A 
revista torna-se um sucesso alcançando o recorde de impressão de 300.000 
exemplares16 semanais, inaugurando assim o que se convencionou chamar de La 
Edad de Oro de la Historieta Argentina. Esse período, que durou até o começo dos 
anos sessenta, aconteceu graças a união entre um mercado que realmente 
publicava histórias nacionais, autores que produziam histórias buscando uma 
identidade própria formada a partir da cultura existente no meio importada dos 
Estados Unidos e, naturalmente, um público interessado em consumir este material. 
 Assim, além de Salinas e de muitos outros autores, se destacaram nessa 
época, Arturo del Castillo, o italiano Hugo Pratt, o roteirista Héctor Germán 
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14 Em sua coluna para o site UniversoHQ, disponível em <http://www.universohq.com/quadrinhos
/sonia06.cfm>. Acesso em 5 de julho de 2008. Publicado em 2001.

15 As datas e dados são referentes à página Wikipedia, disponível em <http://es.wikipedia.org/wiki
/Historieta_argentina>. Acesso em 06 de jullho de 2008.

16 Segundo o site Wikepedia, <http://pt.wikipedia.org/wiki/Patoruz%C3%BA>. Acesso em 05 de maio 
de 2008.



Oesterheld, Solano López, além de Alberto Breccia17, realizando trabalhos e 
personagens como Ticonderoga, Sargento Kirk, Ernie Pike, entre tantos outros. 
Seguiu-se a Patoruzú, revistas como Hora Cero (Mensual, Semanal e Extra), 
Misterix, Cinemisterio, publicavando histórias periodicamente, de forma mensal ou 
semanal, para o público argentino e também para alguns países da Europa. A figura 
de Oesterheld foi de notável importância, atuando ao lado dos mais talentosos 
desenhistas da época. Oesterheld entendia os quadrinhos (REGGIANI: 2006) e 
ajudou a definir as características do que se chama Historieta Argentina, produzindo 
trabalhos que até hoje são considerados clássicos.  
 O fim desse período histórico veio com a queda do interesse do público pelas 
principais revistas. Elas passaram a atingir números pouco significativos em vendas  
levando muitas à falência. Sobre esta época, Federico Reggiani nos conta que pôde 
notar-se um curioso consenso entre os protagonistas dos quadrinhos argentinos. 
Para eles, "a historieta estava morta":

a impressão não era completamente exagerada. As revistas de Oesterheld 
quebraram em 1962, após alguns anos de decadência. Pouco a pouco foram 
desaparecendo os semanários (Misterix, Rayo Rojo) e as revistas da editora Columba 
passaram a ser mensais. O retrocesso foi também estético, na medida em que os 
melhores desenhistas começaram a produzir para editores europeus que pagavam 
melhor (REGGIANI: 2006).

 Mesmo assim, a Argentina continuou sendo  berço de grandes quadrinistas. A 
nova geração que surgiu nos finais dos anos sessenta e durante a década de 
setenta, contava com nomes como a dupla Jose Muñoz e Carlos Sampayo 
(argentinos, autores de Alack Sinner, que se conheceram na Europa e produziram 
todo seu material naquele continente).  Roteiristas como Carlos Trillo, Juan 
Sasturain, Guillermo Saccomanno (todos eles tendo trabalhado com Breccia em 
algum momento de sua vida) e desenhistas como Horacio Altuna, Mandrafina, 
Enrique e Patricia Breccia, Carlos Nine, entre outros. O trabalho dessa geração 
culminou na mais importante revista argentina dos anos oitenta: Fierro, cujo slogan 
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17 É preciso entender que a força do mercado argentino atraiu diversos desenhistas de outros países 
para trabalharem naquele país. Da Itália veio Hugo Pratt (que “argentinizou” seu nome, originalmente 
Ugo), do Chile, Del Castillo. Breccia, mesmo tendo nascido no Uruguai, já era considerado argentino 
nesta época pois vivia no país desde os seus três anos.



Historieta para sobrevivientes18  explicava bem seu conteúdo. A obra editada por 
Juan Sasturain, também trouxe novos nomes para os quadrinhos como Max 
Cachimba, El Tomi, Eduardo Risso, entre outros, além de apresentar ao público 
argentino o melhor da nova produção européia e publicar novos e velhos trabalhos 
de nomes como Alberto Breccia, Hugo Pratt entre outros. A proposta narrativa e o 
nível gráfico dos quadrinhos publicados colocaram a Fierro entre as mais 
conceituadas revistas internacionais de comics (SCOLARI:1999, p.249).
 Na década seguinte, com a nova moeda, o Peso, igualado ao Dólar, tornou a 
importação de quadrinhos estrangeiros acessível,  prejudicando a indústria nacional. 
A situação da historieta argentina ficou cada vez mais incerta.
Sobre os tempos atuais, Luyten 19 é otimista. Para ela:

Atualmente, a produção de quadrinhos argentinos segue o destino econômico e 
social do país. A saída para seus talentosos artistas tem sido publicar nos mercados 
americano e europeu. Mas podemos ter a certeza de que basta uma oportunidade, 
por menor que seja, para que se acenda novamente a chama produtiva e vigorosa 
que sempre caracterizou a sua indústria de quadrinhos (LUYTEN: 2001).

 Entender o contexto histórico dos Quadrinhos na Argentina é fundamental 
para compreender a trajetória de Alberto Breccia.
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18 “Quadrinhos para sobreviventes”, em espanhol.

19 Em sua coluna para o site UniversoHQ, disponível em <http://www.universohq.com/quadrinhos
/sonia06.cfm>. Acesso em 06 de julho de 2008. Publicado em 2001.
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2. ALBERTO BRECCIA: VIDA E OBRA

 Alberto Breccia é considerado por muitos o maior desenhista da Historieta 
Argentina20  e um dos mais importantes da nona arte de todo o mundo, sendo 
definido pelo cineasta Fernando Pino Solanas21  como "el Picasso de la Historieta". 
Sua importância transcendeu o campo dos quadrinhos, sendo apontado por Carlos 
Trillo e Guillermo Saccomano como "um dos maiores artistas deste século, ao lado 
de Henry Miller, Pablo Picasso, Ingmar Begman, Jorge Luis Borges e alguns poucos 
mais". Desta forma, 

como poucos, encarna a marginalidade do criador solitário. O que ele faz não se 
encaixa bem nos gêneros delimitados. Como quadrinista, ainda que o negue, é um 
artista plástico. Como artista plástico, é um excelente narrador de imagens. Os 
críticos de arte o renegam aos quadrinhos como cultivador de um sub-gênero. Os 
quadrinistas, sem entender muito, o entendem como um desenhista pretencioso, 
complicado. O desenhista uruguaio, sem olhar muito para os lados, foi realizando 
uma produção tão vasta como rica em sugestões. E talvez, em ambos terrenos, as 
artes plásticas e os quadrinhos foi mais longe do que muitos imaginam, com as 
crontradições de qualquer indiviíduo contemporâneo (TRILLO  e SACCOMANNO: 
1980).

As mudanças na estética gráfica das histórias em quadrinhos trazidas pelo 
uruguaio22  repercutiram nos trabalhos de muitos desenhistas de arte seqüencial, 
ilustradores e artistas gráficos em geral. Sua influência se sente da mesma forma 
pela análise de diferentes autores e visões, tornando-se importante objeto de estudo 
para as histórias em quadrinhos. Para esta pesquisa, podemos destacar sua 
importância de maneira mais específica através do uso do branco e negro 
expressionista do argentino José Muñoz, nas experimentações com colagem e 
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20 Para este trabalho utilizaremos o termo Historieta de forma semelhante a como se utiliza a palavra 
Manga. Ambas são utilizadas em seus países para designar as Histórias em quadrinhos de uma 
forma geral, mas aqui será também levado em conta as características na produção de cada país. 
Como comics, fumetti, banda disegné, entre outros.

21  Fernando Pino Solanas realizou em 1992 a filme El viaje, que contava com diversas pinturas de 
Breccia.

22 Neste trabalho nos referiremos a Breccia pelo país que ele nasceu, ainda que muitos o considerem 
argentino.



diferentes técnicas de Bill Sienkiewicz, nas mudanças de traço dos quadrinhos 
pintados pelo espanhol Raúl23, na obra de Frank Miller e no ritmo da narrativa de 
Alex Maleev e Michael Gaydos, autores que serão abordados durante o trabalho.

Fig. 01 – O personagem Ezra Winston de Mort Cinder. Na verdade, um auto-retrato de Breccia.

 O presente capítulo pretende apresentar uma breve relação entre a vida e  a 
obra deste autor, levando em conta como alguns acontecimentos pessoais 
interferiram e influenciaram na produção de seus trabalhos.  

2.1. O COMEÇO

 Breccia nasceu no Uruguai no dia 15 de abril de 1919. É freqüentemente 
associado à historieta argentina pois viveu desde seus três anos neste país e no 

17

23 Raúl Fernández Calleja, autor espanhol que assinava apenas com o primeiro nome. Trabalhou ao 
lado de  Felipe H. Cava na obra Berlin, 1931 publicada em 1991 pela Casset Ediciones.



qual realizou toda sua obra. Em sua juventude trabalhou como açougueiro no bairro 
de Mataderos, na cidade de Buenos Aires. Começou a trabalhar como desenhista 
publicando seus primeiros trabalhos em 1936. Ao se referir sobre essa época, o 
desenhista relata seu início e algumas de suas primeiras influências como Hogarth24: 

comecei fazendo humor. Desenhando porque gostava, sem pensar em ganhar 
dinheiro e não ganhei. Quando comecei a desenhar sério, copiei de forma descarada 
a Hogarth, não porque me agradasse seu trabalho, que não me agradava, mas sim 
porque o estilo servia perfeitamente para uma HQ que eu estava fazendo. Além do 
mais me custou muito aprender a desenhar. Até os 30 anos eu era um desenhista 
que copiava, tentava, sofria, como fazem todos. Sempre é díficil aprender a desenhar 
(MARTÍN, GIMÉNEZ, e GARCÍA: 1973).

 Autodidata, Breccia aprendeu o ofício trabalhando, um sobrevivente de uma 
espécie quase extinta: a dos quadrinistas que se fizeram sozinhos, enquanto o 
gênero descobria o que era (SASTURAIN: 1995, p.139). 

Tratava-se de fazer isso ou seguir em um matadouro cortando tripas até morrer. 
Seguia com isso ou copiava a Hogarth. Já depois, eu diria que minha obra começa 
um pouco com Vito Nervio25, que era o mais coerente que eu tinha feito até então - 
enquanto o anterior havia sido tiros para o ar para poder comer. Também nessa 
época, quando fiz várias aventuras para El Club de los Aventureros e também fiz 
Armas de fuego, uma série de oeste muito moderna que se vendeu em Europa 
também. Em 1957 desenhei Sherlock Time, que marcou minha mudança, isso talvez 
seja o fundamental (MARTÍN, GIMÉNEZ, e GARCÍA: 1973).

 Breccia se faz "a partir da inicial imperícia em termos de desenho acadêmico 
e cresce levado pela necessidade de resolver questões concretas prévias a toda 
pretensão expressiva ou estética: como aprender um ofício, como desenhar uma 
história em quadrinhos realista o melhor possível" (SASTURAIN: 1995, p.139). 
Possuía uma visão bastante prática da profissão e - ainda que tenha atuado como 
professor- acreditava que esta não poderia ser ensinada. Para ele, cada artista 
necessitava aprender sozinho.
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24  O famoso desenhista Burne Hogarth, responsável pela época áurea dos quadrinhos do 
personagem Tarzan.

25  O  personagem é uma criação do desenhista Cortinas e do roteirista Mirco Repetto. A série 
consegue grande êxito e Breccia se encarrega dos desenhos por mais de uma década ao lado de 
Wadell nos roteiros. 



Fig. 02 – Vito Nervio: o primeiro importante trabalho de Breccia.

O drama de todo desenhista é ter que ganhar a vida desenhando. Isso aprende 
qualquer garoto que está começando e também sabem os profissionais mais velhos, 
porque o desenho acaba transformando-se em ofício, que é algo que não deveria 
acontecer. Por isso prefiro fazer uma atrocidade como faço para o Corriere, ainda que 
desenhando com honestidade. Eu não sou um desenhista com vergonha, por isso 
prefiro realizar estes trabalhos que me permitem viver e fazer as coisas que podem 
me salvar (MARTÍN, GIMÉNEZ, e GARCÍA: 1973).

 Em sua obra ao longo dos anos, Breccia apresentou, além de uma evidente 
sofisticação estética, uma grande vontade de buscar novas linguagens visuais com o 
intuito de melhor contar uma história, tornando-o um desenhista de quadrinhos único 
em seu tempo. Seu trabalho vai um passo adiante principalmente nas obras que 
desenvolveu a partir de Sherlock Time e Mort Cinder (ambas com roteiro de 
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Oesterheld26), colocando a atmosfera escura da obra a serviço do relato. Deu um 
passo em uma direção qualitativamente diferente abrindo uma porta para sua obra 
que permaneceu aberta por toda sua vida, levando o artista a uma constante 
renovação.

 2.2. O ENCONTRO CON OESTERHELD

 Antes de começarem a desenvolver um trabalho como dupla, Alberto Breccia e 
Héctor Germán Oesterheld já eram ambos considerados autores importantes. Sua 
relação seguia por caminhos não paralelos. Breccia, já possuía certa fama, devido à 
seu trabalho em Vito Nervio, que se transformou em uma série bastante popular. 
Oesterheld, por sua vez, apresentava um maior compromisso com sua obra. 
Começava a chamar a atenção por apresentar um material com uma visão bastante 
diferente da dos demais roteiristas. 

 2.2.1. SHERLOCK TIME

Em 1958, a dupla começa a publicar na revista Hora Cero aquela que seria sua 
primeira série juntos: Sherlock Time. 

Invasores extraterrestres, seqüestros interestelares, seres de outras dimensões que 
ameaçam nossa realidade são os temas de Sherlock Time, estranho personagem do 
qual se desconhece toda procedência. Como será comum em Oesterheld, o 
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26  Héctor Germán Oesterheld (1919-desaparecido em 1977), considerado por muitos o mais 
importante roteirista argentino. É autor de obras como El Eternauta, Ernie Pike, Sargento Kirk, 
Ticoderonga, Sherlock Time e Mort Cinder, as duas últimas ao lado de Breccia. Com Alberto, também 
realizou a segunda versão de El Eternauta de 1969, La vida del Che e algumas histórias curtas de 
Ernie Pike, Richard Long e Dr. Morgue.



personagem central tem um parceiro humano, personagem comum e corrente que se 
faz às vezes de narrador das extraordinárias aventuras (REYES: Ergocomics)27. 

 Já no primeiro episódio da série, intitulado La gota, Breccia inicia esse 
processo de renovação do seu trabalho, ainda que de forma sutil, se comparado a 
seus trabalhos posteriores. Para Sasturain28, o encontro da dupla potencializou o 
trabalho de ambos, porém o escritor argentino nos lembra que uma das maiores 
qualidades de Oesterheld era encontrar o tipo de história que cada colaborador seu 
renderia melhor. "Colocando cada um para fazer o que melhor sabia fazer, como se 
fosse um grande técnico de futebol".

 La gota, uma história elaborada ainda dentro dos parâmetros tradicionais, 
porém já mostrando a atmosfera na qual Breccia se sentirá mais cômodo: 
representar a escuridão interior de cada personagem, o que só foi possível graças 
às personalidades ambíguas criadas por Oesterheld.

Oesterheld era um homem dotado de uma enorme imaginação e de uma grande 
cultura: era geólogo de formação. Para ele, as coisas na vida não eram tão simples, 
tão claras; nem tudo estava limitado ao bem e ao mal. Havia tons médios, cinzas. Os 
homens podiam ser, ao mesmo tempo, bons e maus: eram de carne e osso. Na 
historieta, introduziu esta visão do homem em um momento em que os heróis 
estavam muito estereotipados. O  herói se humanizou com Oesterheld: era forte e 
fraco, valente e covarde, bom e mau ao mesmo tempo29.

 Breccia soube desenhar como ninguém essa ambigüidade humana na criação 
de seus personagens. Porém, em Sherlock Time não acontece ainda uma mudança 
no traço de Breccia. Notam-se diversos fatores agindo em conjunto para que o autor 
pudesse realizar com maior qualidade seu trabalho: o desafio de uma história 
unitária, integral, sem ser submetida à disciplina da entrega folhetinesca do gotejo 
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27 Disponível em <http://www.ergocomics.cl/sitio/index.php?idele=20050331104535>, último acesso 
em 06 de julho de 2008.

28 Em entrevista realizada pessoalmente para este estudo.

29  Conversa com Latino Imparato, em Paris, 30 de março de 1992 e publicada pela Editora Vertige 
Graphic em seu segundo Vole Tracés: Paris, 1992. Tomado da tradução de Lorenzo Félix Díaz para o 
volume recopilatório Blokes, Cadernos Arkeológicos de la Cultura Popular, Nutria, Madrid, 1994. 
Disponível em <http://www.tebeosfera.com/Obra/Tebeo/Planeta/MortCinder.htm>.

http://www.tebeosfera.com/Obra/Tebeo/Planeta/MortCinder.htm
http://www.tebeosfera.com/Obra/Tebeo/Planeta/MortCinder.htm


semanal nem ao clichê aventureiro da adaptação (SASTURAIN:1995, p.139). 
Trabalhar ao  lado de um escritor que o próprio Breccia definiu como "o melhor 
roteirista, aqui e em todas as partes (In: De Santis: 1991) e, principalmente, a 
necessidade de buscar uma renovação estética por parte do artista. 

Se Oesterheld apresentava a suas personagens em situações extremas para 
ressaltar assim suas qualidades ou justificar suas fraquezas, Breccia iria escurecendo 
a cena progressivamente com a idéia de estabelecer uma correspondência visual 
direta com o interior dos mesmos. O leitor veria refletida a alma da ficção, igualada a 
anterior deficiente autonomia de palavras e imagens (BORDEL: 2002). 

 Breccia já começava a desprender-se das influências de Hogarth e Caniff30  e 
insinuava uma peculiar habilidade para transmitir atmosferas de realismo fantástico, 
tortuosas e asfixiantes em seu Sherlock Time.  Em algumas entrevistas, ele nos 
conta que um dos responsáveis por sua mudança foi Hugo Pratt31  que, ao criticar 
seu trabalho, afirmou que o uruguaio não aproveitava todo seu potencial. Breccia, à 
princípio, se irritou com Pratt, mas ao perceber que este tinha razão, tratou de 
buscar novos caminhos estéticos para seu trabalho.
 Breccia, então, se deu conta de sua capacidade artística diante dos quadrinhos 
e seu desejo particular por transcender esta linguagem. Começou assim a planejar 
com mais detalhes tanto a composição quanto a forma de seus trabalhos, um 
esmero que responde, pela primeira vez, a sua própria vontade e não a das 
circunstâncias (BORDEL, 2002). É importante ainda ressaltar que o próprio Breccia 
definiu sua mudança como de conceito, e não de estilo:

O estilo é relativo. Eu não acredito nos estilos, são maneirismos. Aquilo foi uma 
mudança de conceito e acredito que foi muito importante porque marcava também 
uma grande mudança para mim. É preciso levar em conta o difícil que é mover-se na 
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30 Milton Caniff (1907-1988) foi um dos grandes nomes dos quadrinhos de aventura. Suas obras mais 
famosas são Terry e os piratas e Steve Canion. No princípio da carreira, Breccia tinha o americano 
como sua principal influência. Sobre este, disse: "Caniff era o único que sabia o que era o relato 
gráfico. Além do mais gostava do desenho caricaturesco. Então, comecei a analisá-lo bem e muitas 
coisas de seu estilo me marcaram". 

31 Mestre italiano, homem do mundo, trabalhou na Argentina e no Brasil. Depois de muitas criações 
em dois continentes, criou  Corto Maltese, seu personagem mais famoso, um marinheiro, romântico 
aventureiro em situações místicas, e belas mulheres, em tom nostálgico e poético. Desenhos com 
incrível economia de linhas, linguagem de cinema (MOYA:1993, p. 189).



arte, sobretudo, depois de muitos anos de ofício (MARTÍN, GIMÉNEZ e GARCÍA: 
1973).

 Sua mudança não foi apenas uma simples renovação formal, o que aconteceu 
em seu momento foi uma transformação total no seu modo de ver e assumir o meio, 
indo da superfície ao profundo (MARTÍN, GIMÉNEZ e GARCÍA: 1973). Ao definir sua 
mudança como de conceito e não de estilo, seu trabalho entra em um plano de 
compreensão mais amplo que o da análise de simples transformação constante de 
traço e de materiais com os quais desenvolvia seu trabalho. Para Breccia, então, o 
que definimos como estilo, o texto prévio e inclusive as técnicas utilizadas são 
instrumentos com a função de construir e revelar um olhar segundo Sasturain (1995, 
p.141). 

Fig. 03 – Quadros da primeira entrega de Sherlock Time, La gota, 1958.

 Uma vez que para este trabalho interessa entender também a relação de 
Breccia com seus colaboradores, é preciso lembrar que, embora realizassem 
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grandes obras como Sherlock Time, Mort Cinder e La vida del Che, Breccia e 
Oesterheld muitas vezes não compartilhavam as mesmas idéias. Ainda assim, 
ambos nutriam uma grande admiração entre si. 
 Sasturain nos conta que o desenhista “sempre teve uma relação  ambígua com 
os roteiristas com os quais trabalhou. Sempre foi bastante crítico. Algo que estava 
relacionado a sua própria personalidade”. Ainda assim, o próprio autor nos lembra 
que quando trabalhou com Breccia, este mostrava respeito com relação ao seu 
trabalho como roteirista. Mesmo o desenhista tendo muito mais experiência na área. 
 Ao longo de sua carreira, Breccia trabalhou com escritores argentinos como 
Carlos Trillo, Juan Sasturain e Hector Germán Oesterheld. Decidia trabalhar com um 
autor porque lhe interessava sua forma de escrever, porém "mudava de roteiristas 
como se fossem ternos, porque cada um lhe dizia coisas novas, lhe fazia ver outras 
coisas". Porém, interrompia essa relação ao dar-se conta de que este se havia 
acostumado a sua forma de trabalhar e só escrevia à sua medida (DOEYO: 1994, p.
3). E acrescenta:

O ideal é que roteirista e desenhista se conheçam, mas que tenham independência. 
Eu não me comprometo a atar-me a um roteiro. Eu devo ter liberdade para modificá-
lo se quero modificá-lo. O  roteirista não deve estar à meu serviço, nem tem que 
oferecer um roteiro que se adapte a mim. Não importando as dificuldades que eu 
tenha para realizá-lo (SCOLARI, 1999: Pág. 281).

 Entender a forma como Breccia trabalhava com seus colaboradores e, 
principalmente, a maneira como este percebia um roteiro são relevantes fatores  no 
desenvolvimento da etapa prática deste trabalho. Breccia, diferente de muito outros 
desenhistas, não enxergava o roteiro recebido como algo definitivo, como um dogma 
que não podia ser alterado. Ele, ao contrário, contribuía para o roteiro e tornava-o 
parte sua.

2.2.2. MORT CINDER
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 O trabalho realizado pela dupla Oesterheld-Breccia de 1962 - 1964  merece 
uma especial atenção, principalmente na análise formal dos elementos que 
compunham a técnica usada nesta obra. Mort Cinder é não só a obra-prima da 
dupla, como também, provavelmente o ponto máximo de toda a produção da 
carreira de ambos. A série foi publicada por entregas e apareceu por primeira vez no 
dia 20 de julho de 1962, no número 714 da revista Misterix. É aqui, que Alberto 
começa a definir o que mais tarde seria transformado em adjetivo para designar o 
que conseguia ser ao mesmo tempo experimental, expressionista, contrastante e 
inovador: o estilo Brecciano. 

      
 Fig. 04 – O rebuscado traço de Breccia em Mort Cinder.
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 Para Laura Vazquez32 a publicação do herói que morre e ressuscita "nasceu 
apesar de seus atores". A autora acredita que é importante entender as condições 
em que a obra foi realizada e nos conta que:

As dez histórias da célebre série foram escritas e desenhadas por seus autores em 
um contexto de dura adversidade econômica para ambos. Porém, as penúrias 
pessoais que sofriam e a incipiente queda da indústria da Historieta Argentina (logo 
de sua denominada Idade de Ouro) não amedrontaram em absoluto o talento de 
ambos artistas (VAZQUEZ: 2002). 

 Oesterheld ao comentar uma crítica à Mort Cinder da revista espanhola Bang!, 
afirmou que parecia que o crítico que a escreveu conhecia as circunstâncias em que 
a obra foi realizada e que este tinha razão ao dizer que a história estava construída 
a base de golpes de efeito. E comenta:

Foi feito em uma época minha muito complicada: minhas revistas haviam fracassado. 
Trabalhava na empresa que fazia Vea y Lea. Então aceitei o trabalho de Mort Cinder 
por ʻ unos pesosʼ, que eram poucos, escassos. E ainda que tivessem me dado a 
metade eu teria feito igual. E comecei a construir os primeiros episódios à força de 
ofício, armando uma história que foi crescendo no momento de sua construção, 
enquanto a fazia. Eu não tinha tempo, por todos os trabalhos que fazia, para parar 
uma tarde e pensá-la um pouco. As deficiências, as indefinições de  Mort Cinder são 
as que logo foram festejadas como um acerto. Mas eu mentiria se aceitara que o são. 
Na realidade, esse acerto, se realmente é assim, é filho das circunstâncias (MARTÍN, 
GIMÉNEZ e GARCÍA: 1973).

 A obra se transformou em uma espécie de válvula de escape onde os autores 
despejavam todas “as misérias mundanas que lhes rompia a alma cada dia. 
Expressavam sua raiva e dor contidos” (BORDEL: 2002). 
 A partir de Mort Cinder, Breccia se afastou gradativamente dos cânones que 
definiam a estética de uma história em quadrinhos, violentando a margem dos 
gêneros (SACCOMANNO: 2005). Nunca como agora os modos de comunicação dos 
Quadrinhos haviam sido tão alterados em sua estrutura (BORDEL: 2002), aplicando 
com êxito os recursos aprendidos em quase 30 anos de profissão. Sobre a obra, o 
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32 Em sua resenha sobre a obra para o site Tebeosfera. Disponível em <http://www.tebeosfera.com/
Obra/Tebeo/Planeta/MortCinder.htm>. Acesso 06 de julho de 2008.



roteirista que trabalhou com Breccia em Perramus, Juan Sasturain (2005)33 
comenta:

os desenhos inspiradíssimos do melhor Alberto Breccia convertiam cada episódio da 
série em uma aventura expressiva. Para cada caso, uma solução gráfica diferente. 
Breccia pôs tudo seu ali, revolucionou o gênero: uma Londres gótica, a Segunda 
Guerra Mundial, a Torre de Babel, um barco negreiro do século XIX, uma cadeia 
americana contemporânea o Antigo Egito. Precisamente, o último episódio da série, 
desenvolvido em ter dezembro de 1963 e março de 1964, foram as 27 inesquecíveis 
páginas de A Batalha das Termópilas. 

 Mais de quarenta anos depois, o desenhista e roteirista Frank Miller em sua 
exitosa série 300 se baseia também no relato original de Heródoto e que, 
provavelmente chegou tanto ao roteirista argentino quanto ao americano pela 
primeira vez através do filme The 300 spartans, versão de 1962 de Rudolph Maté. 

É interessante poder confrontar, em paralelo temático e ideológico, esta última versão 
de Miller com aquela feita a mais de quarenta anos. Na versão de Oesterheld-Breccia 
estão todos os elementos clássicos. Só que um dos trezentos espartanos sobrevive: 
Dieneces. E Mort é Dieneces, claro. O  personagem não é inventado, mas sim 
histórico – também o menciona Miller - pois Heródoto o imortalizou pondo em sua 
boca uma das réplicas mais arrogantes e reveladoras do valor e da soberbia 
espartanos: “É o mundo todo o que nos ataca, Dieneces. Quando os persas 
dispararem seus arcos contra nós, as flechas serão tantas que escurecerão o sol”, 
lhe diz seu amigo Alpheus. ʻMelhor, lutarmos à sombraʼ (SASTURAIN: 2005).

 Também cabe confrontar o desenho de Miller ao de Breccia. É verdade que em 
uma primeira análise, se poderia dizer que o americano é influenciado pelo uruguaio. 
No entanto, seus trabalhos seguem por caminhos diferentes. Existem elementos 
comuns em suas obras. Recursos que Miller utilizou - conscientemente ou não - e 
que já haviam sido utilizados por Breccia: ambos são reconhecidos pelo uso do 
contraste em preto e branco34. Ambos utilizaram junto a estas duas cores, assim 
como  o vermelho como ferramenta narrativa. O primeiro em La gallina degollada e o 
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33  Em seu artigo La respuesta de Dienece, no jornal Pagina 12. Disponível em <http://
www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-60450-2005-12-14.html>. Acesso em 06 de julho de 2008.

34  300 como algumas outras obras de Miller é realizada a cores, em parceria com sua mulher, a 
artista Linn Varley. Porém, Sin City, provavelmente sua obra mais representativa e que apresenta o 
que melhor poderia ser definido como estilo Miller é toda realizada em preto e branco, com alguns 
poucos casos de uma cor aplicada em alguma ou outra história.



segundo em A dama de vermelho (da série Sin City). As repetições de quadros 
marcando ritmo de El corazón delator também aparecem em Batman: o cavaleiro 
das trevas e o próprio traço de Miller que muitas vezes se aproxima do 
expressionismo como em Breccia. Ainda assim, parece ser que estes recursos são 
utilizados com intenções diferentes pelos dois autores. 

Em Oesterheld-Breccia, os espartanos são mais gregos que marines: não fazem 
prisioneiros, ajudam os seus a morrerem. Não trivializam a morte, a respeitam. Por 
isso este Xerxes, triunfante mas cansado, ao final lhe concederá a liberdade e a vida 
a Dieneces. Porque, ante a tortura iminente, o reconhece moralmente superior: não 
teme a dor e a morte, é superior a ele, rei de escravos, é “rei de si mesmo”. Por isso, 
o episódio das Termópilas em Mort Cinder transcende largamente a anedota heróica 
para transformar-se em uma reflexão serena e sombria sobre o sentido do sacrifício 
(SASTURAIN: 2005). 

 A visão da História dos autores toma um ponto de vista diferente. Em sua 
relação com os quadrinhos acontece o mesmo. Frank Miller é um desenhista de 
ação, de narração, de aventura. E Breccia é um desenhista das emoções, da 
expressão, um desenhista do invisível e é importante entendermos isto para melhor 
compreender o que se diz ao referir-se à quarta dimensão do trabalho do uruguaio. 
Breccia é muito mais dramático que épico. É um desenhista do corpo em tensão 
antes que em movimento e privilegiará certos enquadramentos para demonstrar 
isso. 
 Terminada a realização de A Batalha das Termópilas, a já complicada situação 
pessoal pela qual passava Breccia piora de forma drástica:

Nesse período, minha esposa ficou muito doente, fez um transplante de rim mas 
acabou falecendo. Isso acabou comigo em muitos sentidos, moral e 
economicamente. Então deixei os quadrinhos, quando já havia desenhado 206 
páginas de Mort Cinder, porque enquanto a fazia, tinha que ir aos institutos de 
fabricantes de remédios e pedir medicamentos com certificado de indigência, porque 
eu ganhava $4500 (pesos argentinos) por semana e minha mulher necessitava $5000 
diarios de remédios. Então decidi largar os quadrinhos (TRILLO e SACCOMANNO: 
1980).

 Para Javier Bordel (2002), isso explicaria a dureza gráfica de um episódio 
como o de A Batalha das Termópilas no qual a morte se apresenta com todo o seu 
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realismo. Esta precária situação familiar cobre todo o processo de gestão de Mort 
Cinder, culminando em seu afastamento dos quadrinhos. 

Fig. 05 – Mort Cinder - A Batalha das Termópilas: Mesmo em um conto épico, a atenção de 
Breccia se voltava ao dramatismo do relato. 

 Depois de Mort Cinder mais de um desenhista e roteirista se viu obrigado a 
reflexionar seriamente sobre o ofício de fazer quadrinhos (SCOLARI: 1999, p.11). 
Essa nova geração pertence a um filão particular da Historieta Argentina que 
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começa nos anos 60, quando Breccia decide afastar-se do quadrinho tradicional 
para encarar uma busca gráfica pessoal. 

 2.2.3. COLAGENS EXPRESSIONISTAS

 A partir de Mort Cinder a proposta de Breccia  submerge nas profundidades da 
linguagem quadrinhística para explorar suas possibilidades expressivas, recorrendo 
a um caminho que não abandonará até o dia de sua morte (SCOLARI: 1999, p.265). 
Entender este caminho tomado por Breccia a partir de Mort Cinder é fundamental 
para este estudo. Seu comentário em uma entrevista de 1992 nos ajuda a entender 
seu ponto de vista:

Imagine o que teria sido de minha vida desenhando sempre igual. Estaria louco. Teria 
retrocedido, porque se você não modifica sua maneira de ver as coisas, chega um 
momento em que pode chegar a perfeição de seu estilo, mas e depois? Chega até aí 
e volta para trás. Por cansaço, porque já não se tem vinte anos, toda uma série de 
fatores alheios a sua habilidade manual (DOEYO: 2005, p.36).

 E continua explicando-nos melhor sua constante vontade de se reinventar, de 
não cair na armadilha de plagiar a si mesmo:

Eu sei que inovei, e que sigo inovando. Perdoe a pouca modéstia que tenho. Em 
Sherlock Time eu modifiquei minimamente algumas coisas e muito mais em Mort 
Cinder. Já não me interessam estas obras, porque evoluí. Mudei minha maneira de 
pensar e cheguei a outras conclusões que fazem que essas obras tenham para mim 
um ar antigo. Além do mais, termino de desenhar e em seguida a peça já não me 
atrai ou já não a olho mais. Estou buscando novas linguagens (DOEYO: 2005, p.36).

 Quatro anos depois do final de Mort Cinder, surge Richard Long: uma história 
curta, de apenas três páginas na qual Breccia faz sua primeira experiência com o 
uso da técnica da collage. Breccia conta que o uso da técnica não foi premeditado e 
sim que: 

30





Quando Oesterheld me trouxe a idéia, fazia anos que eu não desenhava. Havia 
deixado o desenho com o propósito de não retomá-lo mais. Porém, gostei da história 
de Richard Long mas fui adiando sua realização, não me decidia a começar. Até que 
um dia, um sábado, chega o ultimato: a revista tinha que sair. Nesse mesmo dia, 
havia retirado um dente ciso e tinha todo o rosto inchado, mas precisava desenhar. 
Para apressar o trâmite recorri à colagem. Não foi nada premeditado. Eu não acredito 
que se posso premeditar as coisas. Posteriormente sim, mas eu não posso dizer: "a 
partir de amanhã, quinta-feira tal, vou mudar" (MIÑONES e TERRILE)35.

 É importante acrescentar que um desenhista de quadrinhos está condicionado 
a prazos e ao mercado (representado pelo seu editor e por seu público). Sendo 
assim, mesmo que ao longo das últimas décadas essa relação passe por constantes 
alterações, as histórias em quadrinhos ocupam um lugar bastante semelhante ao do 
design. Entre arte e ofício, entre mercado e autor. Breccia é sempre bastante direto 
e realista ao analisar sua obra e mostrando sempre uma relação com seu contexto. 
Ou seja, para Breccia, o desenho é indissolúvel da dificuldade de realizá-lo. Do 
desafio em si de desenhar (SASTURAIN: 1995, p.132).
 Em 1968, trabalhando com Oesterheld e junto a seu filho Enrique Breccia, 
realiza La Vida del Che, obra que conta a vida do argentino revolucionário Ernesto 
Che Guevara. Em plena época de ditadura no país, os originais da obra foram 
queimados pela ditadura militar. Só em 1987, Ernesto Santolaya realizou uma edição 
restaurada a partir de um único e deteriorado exemplar.
 A técnica da colagem é repetida em 1969, quando a revista Gente chama o 
desenhista para realizar com Oesterheld uma nova versão do trabalho mais famoso 
do roteirista: El Eternauta36. A nova versão carrega uma ideologia muito mais 
explícita que a primeira: a invasão aqui não está dirigida contra todo o Planeta, mas 
sim apenas contra a América Latina, entregue pelas grandes potências ao invasor. 
Aqui, da versão antiga tomava-se apenas o fio condutor. O esqueleto do argumento. 
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35 Entrevista disponível no site <http://www.comicnacional.com.ar/entrevistas/breccia.htm>, último 
acesso em 06 de julho de 2008.

36 El Eternauta começou a ser publicado em setembro de 1957 na revista Hora Cero Semanal, escrita 
por Héctor Germán Oesterheld e com desenhos de Francisco Solano López. Conta a história de Juan 
Salvo, sobrevivente de uma nevada mortal lançada por alienígenas que invadem a cidade de Buenos 
Aires. A história se transformou num clássico e seu conceito de "herói grupal" tomou outras 
dimensões a partir da ditadura militar, quando nome do roteirista da obra se juntou ao de outros 
milhares de desaparecidos.



Levando o clássico de aventura à uma dimensão mais adulta (TRILLO e 
SACCOMANNO: 1982, p.11). Mesmo assim, nem o texto nem os desenhos 
expressionistas de Breccia agradam ao público da revista Gente. E faltando ainda 
metade da história, o editor pede seu cancelamento, levando Oestereld a terminá-la 
antecipadamente em apenas três entregas (DE SANTIS: 1997, p. 9).

Fig. 06 – El Eternauta, de 1969.

Sobre o traço do uruguaio em El Eternauta, Carlos Reyes afirma que:

os desenhos pouco nítidos e cheios de textura se inscrevem em um ambiente denso 
e sinuoso, afastando-se de todo o convencionalismo. Inclusive hoje, poderia seguir 
assustando a editores e amantes de quadrinhos. Breccia torna sua busca extrema. 
Os cascarudos37  transformam-se em manchas imprecisas. Seres amorfos. Breccia 
impregna a historia de seu universo barroco. Torna seu desenho ainda mais estranho, 
fazendo com que em muitos momentos se esqueça o imaginário da brilhante obra 
predecessora de Solano López (REYES: Ergocomics).

 O cancelamento antecipado da obra que era apresentada ao público com três 
páginas publicadas semanalmente na revista, deveu-se tanto à postura do editor da 
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37 Uma das espécies de monstros extraterrestres apresentado em El Eternauta.



revista quanto à do público, pelas cartas enviadas à editora mostrando sua 
indignação. Reproduzimos uma destas:

Sou um antigo leitor de El Eternauta: o segui capítulo após capítulo, na velha e 
esquecida Hora Cero Semanal, primeira publicação em que apareceu. Notei que 
Héctor Oesterheld intoduziu várias mudanças no argumento da nova versão, que 
aparece semanalmente na sua publicação. Mas sem dúvida, o mais importante é a 
mudança de desenhista: Alberto Breccia sucedeu a Solano López. Não negarei a 
qualidade artística dos desenhos de Breccia. O  que se discute é sua atuação como 
ilustrador de quadrinhos. Solano López resolvia a questão com desenhos claros, 
diferenciando claramente os personagens e dotando de valor o detalhe. Os desenhos 
de Breccia são confusos. Há quadros virtualmente inexplicáveis. Os protagonistas se 
confundem entre si. As mulheres têm as três o mesmo semblante. Seria importante 
que Breccia desse a suas ilustrações um maior sentido quadrinhístico (TRILLO e 
SACCOMANNO: 1982, p. 9-10).

 O "sentido quadrinhístico” a que se refere o leitor vem de que "nos quadrinhos, 
as imagens costumam ser impressionistas. Costumam ser realizadas com o máximo 
de economia para facilitar sua compreensão em forma de linguagem" (EISNER, 
1998, p.15) e Breccia se opôs de maneira gradativa à essa tradição, rompendo 
assim as limites do gênero e fugindo do que seria uma estética rotulada para os 
quadrinhos. O desenhista conta que enquanto fazia a obra, o editor pediu que 
mudasse seu desenho. Breccia se negou, dizendo que senão gostassem poderiam 
cancelar a obra. Percebe-se aqui, a aproximação de Breccia às vanguardas. Não só 
no estilo gráfico de seu trabalho, mas também em sua atitude. Não fazendo 
concessões nem alterando seu traço em função da opinião de público ou mesmo de 
editores. Decidiu continuar desenvolvendo seu estilo sem se entregar às críticas ou 
ao mercado. O tempo se encarregou de devolver a El Eternauta de Breccia seu 
merecido título de obra-prima não-concluída. 
 Ao associar o trabalho de Breccia em El Eternauta ao termo expressionismo, é 
importante definir o que se entende pelo termo. Expressionismo, "no seu sentido 
mais amplo, é usado para descrever trabalhos de arte nos quais é dado ao 
sentimento maior valor do que à razão (DENVIR: 1977, pg 3) e "geralmente é visto 
como algo paradigmaticamente associal, a voz de tudo o que é individual" (WOOD, 
1998, p. 286). Para Malcom Pasley (In: FURNESS: 1990, p.7):
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querermos colar esta etiqueta num determinado autor ou numa obra particular vai 
depender da importância que atribuirmos ao seguinte: 1) o emprego de diversos 
artifícios anti-naturalistas ou "abstrativos", tais como condensação sintática ou 
seqüências pictóricas simbólicas; 2) o assalto às vacas sagradas da burguesia 
Guilhermina à partir de uma posição internacionalista de esquerda; 3) a escolha do 
tema de regeneração espiritual e 4) a adoção de um tom declamatório fervoroso.

Fig. 07 – Seqüência da versão original de Soláno-Lopez para El Eternauta, .

 O artista expressionista "usa sua sensibilidade não para descrever situações 
mas para expressar emoções. Permite que elas sejam manipuladas além das 
convenções estéticas corretamente aceitas para tal finalidade" (DENVIR: 1977, pg. 
3). Ao aproximar o trabalho do uruguaio ao movimento do início do século XX, é 
preciso perceber como a mesma discussão estética sobre seu trabalho se aproxima 
da realizada pela escola vanguardista de Weimar.  
 Na versão brecciana de El Eternauta, ainda que se aproxime de um traço 
expressionista, encontra-se uma preocupação com a realidade muito maior que a de 
Soláno-Lopez. Podemos assim encontrar um paralelo, por exemplo, entre Breccia e 
o artista plástico George Grosz38 ou aproximá-lo ao grupo de artistas que trabalhou 
sob  o nome de "neo-naturalismo", "novo realismo", "nova objetividade", bem como 
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38 George Grosz (1893-1958), importante artista expressionista e um dos principais membro do grupo 
Dada em Berlim. Começou sua carreira como caricaturista.



"realismo mágico" e "verismo" (WOOD, 1998, p. 285). Mesmo realizando obras sob 
a designação de expressionismo, também possuíam uma forte preocupação com as 
questões da sociedade e fugiam de uma idealização.

                   


Fig. 08 – Mesma eqüência na versão de Breccia. 

  Ao afirmar que enquanto fazia El Eternauta Breccia se preocupava em 
experimentar em sua obra, Trillo e Saccomanno (1982, p.11) nos questionam: 
"mesmo quando criam uma obra à pedido, a experimentação não é um direito dos 
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criadores?". A Era da inocência na Historieta sudaca39  termina com El Eternauta 
(REYES: Ergocomics).

2.3. DESENHANDO O INVISÍVEL


 Os anos setenta na Argentina foram marcados pela ditadura militar. Na década 
seguinte, Breccia trabalharia numa das primeiras e mais importantes obras sobre 
aquele período, Perramus. Mas enquanto a ditadura leva consigo suas vítimas, 
(entre elas o roteirista Oesterheld) Breccia volta sua atenção às adaptações literárias 
para os quadrinhos. Começando aqui um método de trabalho que seguiria até o final 
de sua vida, rendendo interessantes obras como Los mitos de Ctulhu (Lovecraft), La 
gallina degollada (Quiroga), La garra del mono (Jacobs), Donde suben y bajan las 
mareas (Dunsanny), El corazón delator (Poe), e Informe sobre ciegos (Sábato). 
Breccia, ao enfrentar essas múltiplas e diversas obras, seguramente terá perguntado 
a si mesmo como poderia extrair delas o que as fazia mais atrativas, tomando, 
assim, diferentes caminhos para solucionar os variados desafios de cada obra 
(JACOBSEN: Ergocomics)40.
 Sasturain nos conta que Alberto Breccia possuía uma formação pouco habitual 
para os desenhistas e quadrinistas de sua época. 

Era um homem de uma grande cultura, um autodidata, de uma cultura literária 
bastante ampla e focada, digamos. Alberto sempre foi um grande leitor, que gostava 
muito do relato, lhe atraíam as histórias. Um grande leitor de literatura popular, 
literatura de mistério, literatura de terror, etc. Esta era a zona do seu interesse. 
Perceba que quando Alberto trabalha com adaptações - algo que ele sempre gostou 
muito de realizar - e quando é ele o que escolhe o material, prefere sempre autores 
com os quais possa compartir esse mundo, o mundo da escuridão, das sensações, 
do indescritível, deste tipo de tema41.
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39 Expressão coloquial em espanhol para sul-americano.

40 Disponível em <http://www.ergocomics.cl/sitio/index.php?idele=19690709000009>. Acesso em 06 
de julho de 2008. 

41 Em entrevista realizada pelo autor para este trabalho.



 2.3.1. LOS MITOS DE CHTULHU

 Em 1973, começa um importante e audacioso projeto: transformar em imagens 
Los Mitos de Chtulhu, do escritor americano Howard P. Lovecraft. Com adaptações 
de Norberto Buscaglia (e muitas vezes, dele próprio), seu primeiro grande obstáculo 
ao encarar este autor se encontra na quase impossível tarefa de "reduzir a imagens" 
suas descrições, articuladas com a linguagem particularmente lírica, que remete o 
leitor a meios tão ancestrais como intangíveis (TRILLO e SACCOMANNO: 1980). 
Para Jorge García42 , a prosa de Lovecraft enfatiza, paradoxalmente, a 
impossibilidade do narrado: para não cair na loucura, seus personagens costumam 
enfrentar-se ao horror de forma oblíqua, reproduzindo assim em suas páginas, 
monstros abstratos cuja figura remete diretamente aos pesadelos do leitor, 
extremamente perturbadores. "A violência é interior, se reflete naquele que a sofre 
ou a contempla: Breccia é o desenhista do medo" (SASTURAIN: 1995, p. 135). 
Sobre esta experiência, Breccia comenta que:

Aceitei o desafio por completo. Queria saber se seria capaz de desenhar o que 
Lovecraft escreveu. Não sei se consegui, mas posso assegurar que durante dois ou 
três anos vivi completamente imerso no mundo de Lovecraft. Neguei outros trabalhos 
e o único que lia era Lovecrat e estudos sobre sua obra. Ao mesmo tempo, 
experimentava com novas técnicas com a intenção de devolver com maior fidelidade 
possível o que o escritor imaginou em suas histórias.

O segundo obstáculo encontrado foi como estruturar uma narração sem submeter-la 
a contaminações literárias, em sintetizar e condensar o horror lovecraftiano em uma 
ilustração que compreenda as maneiristas elaborações de seus fantasmas e 
pesadelos (TRILLO e SACCOMANNO: 1980). Breccia escolheu Buscaglia - bastante 
jovem nessa época - para ajudá-lo na tarefa. Procurava alguém que não tivesse 
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de julho de 2008.



relação com os quadrinhos. Porque para o desenhista, um roteirista profissional, em 
um dado momento perde de vista as profundidades do tema e cai na repetição. 
Passa a realizar apenas um ofício.

 

Fig. 09 – Los Mitos de Chtulhu, de 1973.

 
 García nos lembra que em seu ensaio O horror na Literatura que Lovecraft 
afirma que em todo bom relato de terror o fator essencial é a atmosfera, "já que o 
critério final de autenticidade não reside em que encaixe uma trama, mas sim que se 
saiba criar uma determinada sensação". Já Jacobsen nos explica a dificuldade que 
se supunha transportar ao meio dos quadrinhos essa sensação a que Lovecraft se 
refere:

O desafio era enorme, porque as descrições de Lovecraft são seres e geografias 
indescritíveis. É o medo puro o que invade a mente do leitor ao entrar em contato 
com seus textos. O desenhista deixou levar-se aqui por suas próprias emoções e 
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buscou em diferentes técnicas representar o horror. Provavelmente, ninguém tenha 
conseguido como Breccia transformar em imagens um terror tão puramente literário 
(Jacobsen: Ergocomics). 

Sobre o período de realização da obra, Breccia nos conta que:


Terminei já três episódios, trinta e sete páginas, e todos com técnicas diferentes. É 
algo muito livre, porque senão seria um folhetim, mas é claro que é bastante 
complexo para fazer. Então tive que recorrer a técnicas que não são muito comuns. 
Não com a vontade de parecer original, mas sim porque do contrário, não poderia me 
expressar. 

 Para Jacobsen43, qualquer pessoa ao ler os contos de Lovecraft, entende que 
essas imagens inimagináveis sugeridas no texto são praticamente impossíveis de 
plasmar em meios visuais. Na sua opinião, Alberto Breccia conseguiu o impossível. 
Já Trillo e Saccomanno acreditam que o êxito desta difícil tarefa, foi conseguido pelo 
uruguaio  "com certa intuição". Breccia se afastou com violência da adaptação 
clássica e se submergiu no uso de técnicas. Algumas já experimentadas em Richard 
Long e El Eternauta, outras completamente novas, ratificando assim sua tendência 
expressionista na representação dos delírios do escritor (TRILLO e SACCOMANNO: 
1980). A adaptação de Los Mitos de Chtulhu totalizam 112 páginas apresentando os 
relatos El Ceremonial, El Llamado de Cthulhu, El Color que Cayó del Cielo, El Horror 
de Dunwich, La Sombra sobre Innsmouth, La Cosa en el Umbral, El Morador de las 
Tinieblas e La Ciudad sin Nombre. 

 2.3.2. RITMO E TERROR

 Ainda que sejam trabalhos menores - em número de páginas - suas duas 
seguintes adaptações de obras literárias merecem grande atenção pela forma como 
o autor conseguiu aproveitar-se de forma esplêndida de recursos narrativos pouco 
utilizados até então. 
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 Breccia voltou sua atenção para o ritmo narrativo, trabalhando o desenho da 
página de forma modular com interessantes jogos de repetições de vinhetas. O caso 
mais exemplar do uso desta técnica é El corazón delator,  de 1974, baseado no 
conto homônimo de Edgar Allan Poe. Breccia utiliza a própria anedota (as batidas do 
coração) para o uso desta estrutura, permitindo criar suspense inclusive em ações 
tão corriqueiras como o abrir de uma porta (JACOBSEN: Ergocomics).  
 Para Reyes, Breccia aborda o escritor de uma maneira diferente da que havia 
trabalhado com os relatos de Lovecraft, já que o horror de Poe é menos 
grandiloqüente e mais próximo ao labirinto mental (REYES: Ergocomics). "Não se 
tratam de versões de fantasmas alheios, mas de fantasmas próprios encontrados 
em um texto anterior" (SASTURAIN: 1995, p. 134). O próprio Breccia conta que:

cada romance, cada relato, tem um ambiente próprio. Meu principal problema radica 
em ser o mais fiel possível a esse ambiente e permitir aos leitores que o assimilem da 
forma mais completa possível: estou obrigado, por isso, a mudar cada vez meus 
instrumentos e minha maneira de interpretar o texto. Não posso ilustrar a Rulfo como 
se fosse Onetti, cada um deles escreve de maneira diferente, assim que devo 
conformar meu desenho a um e ao outro. É impossível ilustrar a todos eles do 
mesmo modo, com o mesmo estilo (DOEYO: 2003, p.48).

Em La gallina degollada, adaptação do texto Quiroga realizada junto a Carlos 
Trillo, Breccia também inova. Acrescenta ao seu característico preto e branco o uso 
da cor vermelha como elemento narrativo44. Em meio a um traço que quase remete 
às ilustrações de literatura de cordel, a nova cor não é um recurso meramente 
estético, como nos mostra Oscar Steimberg:
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44 Como já havía sido comentado ao comparar seu trabalho ao de Frank Miller.



Fig. 10 – As repetições modulares dos quadros de El corazón delator.

O  vermelho que obsessiona os personagens do conto - e que os fará fascinar-se ante 
a cor do sangue da galinha sacrificada e logo ante o vermelho que eles mesmos 
vertem em seu crime - recorre as sucessivas seqüências como uma segunda melodia 
que aprofunda o contínuo da obsessão e de sua verdade psicológica e agora 
estética: essa verdade que aparece muitas vezes de forma oculta nos contos de 
Quiroga, reprimida por suas idéias explícitas e que aqui estalam convocadas pelo 
desenho de um quadrinista desrespeituoso (In: VAZQUEZ e ROMÉ: 2002, p.1).
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Fig. 11 – O vermelho, preto e branco em La gallina degollada, adaptação do conto de Quiroga.

 No caso destas duas obras, o que Breccia faz é atar-se ao que para ele é a 
essência do texto. Recriando assim uma versão própria, autoral, brecciana, baseada 
no texto original. O autor trabalhou ainda na adaptação de outras obras literárias até 
o fim de sua vida, realizando interessantes versões de contos de grandes escritores 
como Ernesto Sabato, Jorge Luis Borges, João Guimarães Rosa45, entre outros. 

2.3.3. NOIR PORTENHO

 Breccia e Trillo também realizaram juntos, durante os anos setenta, uma série 
de oito histórias contando as aventuras de um detetive particular situada em 
Mataderos: Un tal Daneri46. O trabalho foi a primeira colaboração da dupla47, sendo 
concebido entre 1974 a 1977 e tendo como principais temas o destino e a morte. 
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45 No caso do escritor brasileiro, Breccia adaptou junto a Sasturain o conto Antiperiplea para o livro 
Versiones.

46  Uma pequena homenagem dos autores a Jorge Luis Borges, inspirados no personagem Carlos 
Argentino Daneri do conto El Aleph. Por sua vez, Borges usou o nome como um anagrama de Dante 
Alighieri.

47 Aqui apresentado posteriormente, mas é anterior a La galline degollada.



Mas também a honra, a lealdade, a amizade, a coragem e a covardia (GARCÍA: 
2003. p. 5). O bairro de infância onde Breccia cresceu assume papel de personagem 
- ainda que nunca seja nomeado - trazendo sua atmosfera às histórias. Para Carlos 
Trillo, "esse detetive de bairro, sem esperanças, tinha que ter um clima assim. E 
Breccia tinha um Mataderos em sua cabeça e em suas lembranças". Sobre a 
relação entre o bairro e a série, Breccia nos conta que tinha o bairro muito dentro de 
si e que isso influenciou muito a Un tal Daneri. A imagem que o desenhista guardava 
de sua juventude no bairro, aparece na obra: "Esses paredões de tijolos, essas ruas 
de bairro, essas nuvens tão baixas que pareciam estar ao alcance das mãos 
(GARCÍA: 2003. p. 3)". 
 Para Juan Sasturain, o tempo é o que "faz desvanecer os contornos do bairro 
natal evocado. Uma mescla de nostalgia de hoje e pobreza de ontem". O autor 
também defende ainda que Breccia não deve ser considerado nem um autor do 
gênero negro nem do terror, apesar de obras como Un tal Daneri  e Los Mitos de 
Chtulhu (SASTURAIN: 1995, p. 145). 

2.4. OS ÚLTIMOS ANOS

 Suas duas principais obras da década de oitenta são frutos diretos do clima 
tenso e sombrio que vivia a Argentina durante seu período de ditadura. Buscavidas 
pode ser visto como uma enorme metáfora de exorcismo daqueles tempos (REYES: 
Ergocomics)48. E Perramus, como um relato que utiliza o "recurso desejado para 
evitar o intolerável: a culpa de uma covardia, esse "não-ter-sido-
valente" (SASTURAIN: 1995, p. 220), denunciando e ao mesmo tempo satirizando a 
ditadura. 
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 2.4.1. BUSCAVIDAS

 Buscavidas não é um personagem agradável. É um ser repulsivo que busca 
pessoas que lhe contem as trágicas histórias que viveram, para depois colecioná-
las. Guillermo Saccomanno nos conta que Trillo definiu o personagem como "vazio, 
branco e estranho recoletor de confidências" desenhado por Breccia como um 
cetáceo pálido e impassível, comparando a brancura do rosto do persongem 
principal ao branco da baleia de Moby Dick em Melville (SACCOMANNO: 1994, p.
3-4). Sobre o fim da Ditadura e sua relação com a obra, Breccia conta que:

Um dia me ligaram e uma voz anônima me disse que explodiriam minha casa: tive 
que me esconder por uma temporada. Foi neste período sombrio que comecei a 
desenhar Buscavidas. Era uma história cheia de símbolos e de referências ocultas. 
Tentava seguir desenhando, evitando os problemas. Devia fazer coisas que, ao 
menos aparentemente, fossem 'puras'. Se um dia eles tivessem vindo a minha casa, 
sempre poderia dizer-lhes: 'estou desenhando uma coisa estranha, um pouco cômica, 
algo grotesco'. Talvez desse modo poderia arrancar-lhes um sorriso e evitar que me 
matassem a golpes de cruz. Os militares eram desconfiados e ignorantes (DOEYO: 
2003, p.4).

 Reyes compara a perversidade da personagem com a dos vilões dos contos 
de fadas. Para ele, as páginas desta historieta, carregadas de "delicioso humor 
negro", caminham entre a fábula e a degradação. Breccia começa aqui a introduzir 
em seu olhar o matiz, a distância do humor em suas formas mais sutis: a farsa, a 
ironia, o grotesco (SASTURAIN: 1995, p. 145). 
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  Fig. 12 – Buscavidas, parceria com Carlos Trillo, de 1981.

2.4.2. PERRAMUS

 Sua seguinte obra é considerada por muitos a mais pretensiosa e bem 
elaborada história em quadrinhos dos anos oitenta na Argentina. Carlos Scolari 
(1999, p. 281) define Perramus, com roteiros de Juan Sasturain, como a história de 
um homem que busca contar sua história – a história de todos. Um relato que recria 
o clima tempestuoso da ditadura, quando a morte - usando um uniforme verde 
escuro - festejava pelas ruas sua Copa do Mundo de Futebol. Trata-se de um 
quadrinho que "homenageia a tradição literária latino-americana e seus universos 
fantásticos que mesclam estranhas visões místicas com a realidade das tiranias e o 
egoísmo das oligarquias" (REYES: Ergocomics). Nela, se cruzam tanto personagem 
fictícios, como o próprio Perramus (um homem que esquece seu passado pela 
vergonha de ter traído seus companheiros), e personagens reais, como Jorge Luis 
Borges, Fidel Castro, García Marquez, Frank Sinatra, entre outros.   

Começou a ser produzida em 1982, ainda durante a ditadura argentina, o que 
impossibilitava sua publicação no país. Sendo assim, a obra foi pensada para 
publicar-se primeiro no exterior. Composta de quatro tomos, o último deles, Diente 
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por diente, só foi publicado na Argentina em 2006. Pablo de Santis (2006) conta que 
terminada a ditadura, Perramus passou a ser publicada como série na revista Fierro 
em 1985, convertendo-se em uma obra fundamental para "entender as questões 
estéticas e políticas que se discutiam nesse momento"49. Para ele, Breccia e 
Sasturain conseguiram com este trabalho o equilíbrio entre a tradição -literária e 
gráfica- e a necessidade de fazer algo novo, contando a ditadura militar de outra 
maneira que não fosse a enumeração de atrocidades.

       


  Fig. 13 – A premiada Perramus, com roteiros de Sasturain.
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49 Em matéria no jornal Clarin.com, disponível em <http://www.clarin.com/diario/2006/06/03/sociedad/
s-06401.htm>. Acesso em 06 de julho de 2008.



Perramus marcou o abandono da experimentação radical de Breccia para 
voltar a um registro em que a imaginação gráfica se ocupa de contar a aventura 
(Santis: 2006). Em 1992, Breccia comentou um pouco sobre este  trabalho:

O principal motivo que me levou a começar Perramus foi a necessidade de 
testemunhar tudo o que ocorreu na Argentina sob  a ditadura militar. Era meu dever 
fazê-lo. O  desenho era, e segue sendo, minha única arma. Com ela protesto. 
Ainda existem muitos motivos para seguir protestando hoje, mas essa já não é 
minha tarefa (DOEYO: 2003, p.20).

 O trabalho da dupla Breccia e Sasturain, este em seu primeiro roteiro para 
quadrinhos, recebeu o prêmio Amnesty Internacional em 1988, que pela primeira vez 
foi dado a uma história em quadrinhos.

 2.4.3. ÚLTIMOS TRABALHOS

 Perramus foi concluída em 1989, levando Breccia a trabalhar em outros 
projetos, como a adaptação de Informe para Ciegos de Ernesto Sabato (que levou 
quase três décadas para ser concluído) e a se dedicar a uma grande paixão: a 
pintura. Realizou também algumas histórias em quadrinhos a cores, como por 
exemplo, uma adaptação inusitada junto a Trillo do clássico infantil João e Maria e 
uma história com o personagem Drácula. O desenhista seguiu trabalhando sempre, 
até seus últimos dias de vida. Breccia faleceu em Buenos Aires, no dia 10 de 
novembro de 1993, data em que se comemora o "Dia do desenhista". 
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Fig. 14 – Breccia trabalhando com cores em sua adaptação do clássico Hensel y Grethel (João 
e Maria) junto a Carlos Trillo.

48





Terceiro Capítulo:

RECURSOS GRÁFICOS
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3. RECURSOS GRÁFICOS

 Neste capítulo analisaremos alguns recursos gráficos utilizados por Breccia 
que caracterizaram sua obra. Ao analisar tais elementos, é necessário traçar um 
paralelo entre quadrinhos e design, pensando

o conceito de design gráfico não apenas como uma função vinculada à estética, 
mas como uma atividade que lida fundamentalmente com a informação. Ao 
colocarmos em relevo justamente este elemento, potencializamos a visão do 
design como uma atividade, um processo de fazer e comunicar signos híbridos, e 
não somente o de produzir um conjunto de vestes gráficas de um determinado 
estilo para signos lingüísticos ou de simples dimensionamento de ilustrações: 
Como processo ativo, o design gráfico envolve forjar relações entre imagens e 
textos ao cortar e colar, aumentar e reduzir, dispor em camadas e enquadrar, 
comparar e isolar (GRUZYNSKI: 1999). 

 Aprendendo com o próprio trabalho de Breccia, trazendo conhecimentos de 
outra área, ou ainda relembrando artigos conhecimentos de nossa própria profissão 
às vezes esquecidos, podemos renovar a gama de materiais com os quais 
trabalhamos. Unir o novo ao velho, o tecnológico ao orgânico. 
 Podemos perceber que a parte gráfica de uma história em quadrinhos, ou seja, 
o que não é o roteiro, se analisada separando todos os seus elementos, estaremos 
diante de um projeto gráfico que poderia ser realizado por um designer gráfico. A 
tipografia dos balões, o desenho da página, o uso da ilustração, a forma como dispor 
estas imagens ao longo das páginas para melhor construir uma narrativa, são 
ferramentas do trabalho do designer gráfico.

Os designers usam lápis, câmaras, tesouras e scanners para gerar novas imagens 
e formatos de letras ou para juntar elementos já prontos. Desde a ascensão dos 
meios de massa na metade do século dezenove, as tecnologias de artes gráficas 
têm promovido a manipulação e colagem de materiais existentes. Nunca a 
habilidade de misturar elementos díspares foi maior do que nos últimos quinze 
anos. [O  uso da] imagem digital, programas de layout de página, softwares de 
design de tipos e tecnologias de produção de vídeo deram aos designers novas 
formas de encontrar, criar, manipular e disseminar imagens e informações 
(GRUZYNSKI: 1999). 
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 Talvez o olhar do design sobre esses elementos separadamente, que formam 
uma história em quadrinhos, seja um novo caminho para renovar a linguagem 
gráfica das histórias em quadrinhos. Lembrando que: 

os quadrinistas que realmente inovaram não buscaram a legitimação dos grupos 
intelectuais, nem pediram permissão a outras linguagens ou meios: se 
aproveitaram de todos eles sem remorso. Brincaram de recombinar elementos 
impondo suas próprias regras do jogo.  Criaram obras artísticas sem renegar dos 
mecanismos produtivos da indústria cultural (SCOLARI:1999, p.305).


 Os recursos e técnicas analisados na seqüência foram utilizados para o 
desenvolvimento da HQ, A fuga.

3.1.  O TRAÇO

 Oesterheld, ao comentar o trabalho de seu colaborador durante a produção de 
sua principal obra, afirmou: 

Em Mort Cinder há angústia e tortura. Respondia provavelmente a um momento 
particular meu, mas muito desse clima foi determinado por Breccia, muito mais 
ʻtorturadoʼ que eu. O desenho de Breccia tem uma quarta dimensão que o afasta 
dos demais desenhos que conheço: esta sugestão interminável o valoriza e 
suscita idéias no roteirista.
 

 É essa quarta dimensão que transforma a narrativa de Breccia em algo 
completamente novo. Por isso, torna-se o principal foco da obra do artista para este 
projeto, mostrando como a tensão no traço de Breccia e seus "diferentes estilos" não 
eram apenas meros exercícios estilísticos e sim, contribuições únicas para a 
narrativa. 
 A partir de uma definição radical proposta por Alain Rey (In: CIRNE: 2000, p.
24), o quadrinho é 'fragmento fértil de uma história do desejo social. Renova os 
caminhos do olhar, reinventa a leitura e modifica a linguagem".  Para ele é 
necessário:
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ver com olhos livres, isto é, sem qualquer espécie de preconceito. Desse modo, 
renovando a nossa maneira de ver determinados discursos e/ou projetos artísticos 
e literários, reinventamos a leitura. E os quadrinhos, mais do que o cinema, mais 
do que o vídeo (mesmo o vídeo que existe como vídeo-arte), mais do que a 
televisão, investe na possibilidade de uma leitura radical (CIRNE: 2000, p.25). 

 Devemos buscar esse "olhar livre" para reinventar a situação em que os 
quadrinhos se encontram em nosso país. Para tanto, é importante também: 

saber quem realmente somos, quais são as nossas reais referências sejam elas 
eruditas ou não, estejam elas na moda ou não. Aprofundarmos-nos nas coisas que 
realmente nos interessam. Não nos preocuparmos em repetir os códigos 'certos', 
mas nos preocuparmos em criar nosso próprio alfabeto de idéias. O conhecimento 
autêntico é quem constrói nosso repertório (PIQUEIRA:2004, pg. 26).

 A definição de Oesterheld que dá título a este trabalho é provavelmente a 
maneira mais simples e interessante de diferenciar o trabalho de Alberto Breccia dos 
seus demais contemporâneos. Breccia enxergou que é possível desenhar 
quadrinhos valorizando aspectos que muitos deixavam de lado. Talvez com isso, 
como já foi mostrado, ele afetou o que muitos consideram fundamental, o ritmo na 
narrativa e a compreensão clara da história. Porém, fez seu público parar para 
“contemplar” cada vinheta, dando a devida atenção, muitas vezes apenas 
dispensada ao se ver uma obra de arte num museu.

 3.2. LETREIROS

 Breccia trabalhou em quase todas suas obras com letristas que inseriam os 
textos nos balões previamente realizados pelo desenhista. Porém, se analisarmos 
os poucos casos em que fugiu a esta regra, encontraremos interessantes elementos 
para este trabalho. Talvez o caso mais marcante seja sua adaptação do conto Las 
Mellizas de Juan Carlos Onetti. Neste trabalho, realizado junto a Juan Sasturain para 
a série Versiones, o próprio Breccia produziu os letreiros utilizando diferentes formas 
de caligrafia para cada personagem. O desenhista relata que:
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Fig. 15 – Na adaptação do conto Las Mellizas, cada personagem tem uma voz diferente.

Em um conto de Onetti que adaptou Sasturain, coloquei diferentes tipos de letras 
para cada personagem porque cada um tinha vozes diferentes. Essas letras foram 
feitas por mim. No caso de algumas outras histórias, também fiz as letras, como 
por exemplo; a adaptação de Guimarães Rosa. E essas letras estão integradas ao 
desenho. Como Guimarães, desenhei com um tipo de gravura muito antigo, muito 
primitivo pelo clima que tem o conto, então as letras formam um todo com o 
desenho (DOEYO: 2005, p.14).

 O tamanho e a grossura das letras dentro dos balões se utiliza 
expressivamente há muito tempo (SCOLARI:1995, p.325), porém esse tipo de 
recurso, tão simples, parece ser deixado de lado pela maioria dos quadrinhistas e é 
especialmente interessante se o relacionarmos com o estudo tipográfico no design 
gráfico.
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 3.3. REPETIÇÃO DE VINHETAS

 É importante lembrar que uma particularidade dos quadrinhos é sua estrutura 
narrativa em forma de seqüência gráfica. Podemos assim dizer que os quadrinhos 
transformam tempo em espaço (VAZQUEZ e ROMÉ: 2002, p.1). Em Mort Cinder, o 
tempo exerce um papel fundamental desde o própria questão da imortalidade do 
personagem à lentidão subjetiva no decorrer dos dias, como na página em que 
Breccia apresenta o perfil de Mort Cinder repetido sempre com diferentes 
tratamentos gráficos. Encontrada na segunda parte de En la Penitenciaria50, Breccia 
realiza a espetacular página adiantando em mais de dez anos o que faria com o 
ritmo em El corazón delator e La gallina degollada.

                    
Fig. 16 – A tensão se dá pelo ritmo e a repetição dos quadros em El corazón delator.

Ao observarmos o conteúdo de El corazón delator, nos damos conta de que um de 
seus temas principais é a espera. Mas trata-se de uma angustiada e penosa 
espera, obsessivamente repetitiva em seus gestos e seus atos. Breccia traduziu 
essa ansiedade mediante mínimas variações e constantes repetições de imagens 

54



50 Mais precisamente, a página 2 de En la Penitenciaria. El Frate.



em alto-contraste. A atmosfera não está aqui visualizada por meios objetivos, mas 
sim representada através da mesma estrutura do quadrinho. Desta maneira, a 
trama regular pode recuperar um sentido de pulsação como na música, sobre o 
que elabora, a partir de vinhetas iguais, as variações que darão o ritmo à 
narração, ainda quando, a simples vista, a página nos pareça uma estrutura sem 
variações (JACOBSEN: Ergocomics).

 Esse tipo de ferramenta de narrativa gráfica vem sendo usado por alguns 
quadrinistas da nova geração como, por exemplo, nas histórias da série Alias, 
contadas por Michael Gaydos e Brian Michael Bendis.

                   
Fig. 17 – Repetições de vinhetas com pequenas variações em El outro yo Del Dr. Jekill.
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 3.4. MATERIAIS/TÉCNICAS

Em Mort Cinder, Breccia passou a experimentar com diferentes técnicas e 
materiais, fazendo uso de tramas, de repetições de imagens trabalhadas de formas 
diferentes. Além da pena e do pincel, muito dos desenhos foram feitos com lâminas 
de barbear, que o autor utilizava quase como uma espátula, além de realizar 
importantes estudos de luz e sombra e de anatomia para melhor representar a 
história, alcançando assim o que ele mesmo definiu como o auge do seu trabalho. 
Ainda que a série mantenha um padrão de qualidade ao longo de todos seus 
capítulos, é interessante perceber como a cada nova entrega, Breccia parece se 
soltar mais, experimenta algo novo e, não satisfeito, continua provando técnicas 
novas a cada nova história.
A estética da colagem, trazida por Breccia aos quadrinhos a partir de Richard Long, 
trouxe consigo uma aproximação maior de uma linguagem adulta aos quadrinhos. 
Em sua adaptação de Lovecraft, o desenhista coloca fotografias inteiras ocupando 
toda uma vinheta, inclusive representando um personagem que no quadro anterior 
era apresentado com um desenho. 
 Nesta obra, podemos encontrar ainda o uso do grafitti, do carvão, de texturas 
só conseguidas com tinta à óleo e, inclusive, como nos conta o próprio desenhista, 
de materiais inusitados, como "água suja", por exemplo, conseguindo efeitos 
inéditos em preto e branco. Importante lembrar que Breccia considerava o branco 
uma cor e a utilizava da mesma forma que usava o preto ((DOEYO: 199, p.10). Isso 
se nota especialmente em obras como Buscavidas e Versiones, nas quais o branco 
salta sobre o negro. Em Perramus, o desenhista faz também uso da técnica da 
aguada.
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Fig. 18 – Em uma mesma página Breccia representa o mesmo personagem tanto através de 

desenho quanto de foto.

 Bill Sienkiewicz, desenhista de quadrinhos americano que desenvolveu nos 
anos 80 um trabalho com forte influência de Breccia, comenta sobre seu próprio 
trabalho que:

na América se espera que um desenhista desenvolva um estilo próprio quando ainda é 
muito jovem e que não se afaste mais dele. Eu queria fazer algo diferente, queria seguir 
aprendendo. Eu não quero ter um estilo, quero que meu trabalho contenha todos os 
elementos necessários para comunicar a idéia; é por isso que às vezes o que faço é 
quadrinhístico, às vezes é mais escuro, sinistro e outras vezes é brilhante; depende do 
que exige o relato em cada parágrafo (In: SCOLARI: 1999, p.218). 
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Fig. 19 – Breccia cria fundos representando a visão nublada de Ezra através do uso de 
diferentes técnicas.

 E Frank Miller, ao analisar o trabalho de Sienkiewicz, com quem realizou duas 
importantes obras, afirma que ele "luta para poder utilizar todas as técnicas a 
disposição e colocá-las em função dos quadrinhos, que é para ele a expressão das 
emoções e conteúdos narrativos em uma sinfonia de técnicas" (In: SCOLARI: 1999, 
p.218). As palavras de Miller, poderiam perfeitamente ser utilizadas para mostrar a 
relação de Alberto Breccia com as diferentes técnicas e materiais que utilizava para 
produzir a página de uma HQ. Breccia mudava a cada trabalho e seguiu mudando 
sempre. Tanto que em seus últimos anos, realizou alguns trabalhos em cores, 
usando tanto tintas quanto papéis coloridos.
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 3.5. CENÁRIOS E FUNDOS

 Os cenários realizados por Breccia podem ser considerados ferramentas de 
narrativa, pois ajudam a estabelecer o clima de cada obra. Em Mort Cinder, à 
princípio com grande quantidades de detalhes, passam a ser apenas manchas 
quase abstratas que apenas sugerem o que se tenta representar, porém agrega à 
narrativa uma sensação muito mais dramática. Em Ezra Winston, el anticuario e Los 
ojos de plomo, para melhor representar os momentos de alucinação da personagem, 
Breccia faz uso de sucessivas repetições dentro de uma mesma vinheta; ou inicia 
seu flerte com os diferentes nuances de cinza  e texturas para que o leitor entenda 
melhor a visão nublada de Ezra em seu estado de semi-consciência. Ao fazer uso de 
tramas reticuladas, na história En la Penitenciaria, Breccia transforma o ambiente da 
cadeia em um lugar sintético, frio e duro, contrapostos a um negro profundo. 

Fig. 20 – Breccia cria fundos representando a visão nublada de Ezra através do uso de 
diferentes técnicas.

 Talvez o trabalho mais interessante do autor com relação a seus cenários seja 
sua adaptação de Los Mitos de Cthulhu, no qual cenário e personagens muitas 
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vezes se mesclam a ponto de serem quase o mesmo elemento. Tanto aqui quanto 
em Informe para Ciegos o cenário se aproxima muitas vezes aos de filmes como O 
gabinete do Dr. Caligari51 e outras obras do cinema do expressionismo alemão.
Em Un tal Daneri, o cenário é resolvido com blocos de cinzas quase abstratos, 
fantasmagóricos, que trazem uma feroz melancolia e dão o contexto exato a essas 
amargas histórias (SASTURAIN: 1995, p. 145). Baseado em seu próprio bairro, 
Breccia nos mostra também como é importante representar aquilo que vemos, o 
nosso entorno.


      

Fig. 21– Cenário do filme O gabinete do Dr. Caligari, de Robert Wiene.
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Fig. 22 – A semelhança com os cenários realizados por Breccia para Informe sobre ciegos.

 3.6. ADAPTAÇÕES LITERÁRIAS

 Ainda que não seja um recurso gráfico propriamente dito, as adaptações de 
obras literárias feitas por Breccia trouxeram significativas transformações. Para este 
estudo, torna-se importante entender este aspecto, pois o roteiro de A fuga foi 
previamente concebido como um conto literário e sua adaptação aos quadrinhos, 
ainda que tenha um roteiro escrito pelo próprio autor, leva em consideração esta 
situação.
 Uma das principais escolhas que deve enfrentar um desenhista de quadrinhos 
ao adaptar um texto literário é a de conservar os elementos que o faz atrativo sem 
cair na mera ilustração ou na redundância excessiva com o texto original. A tarefa é 
delicada porque se trata não somente de visualizar adequadamente o descrito em 
palavras, mas também integrar as emoções e sensações que o estilo do autor 
propõe (JACOBSEN: Ergocomics).
Sasturain 52  faz uma interessante analogia à maneira de Breccia versionar 
obras literárias com o que uma banda de jazz instrumental faz com um tema 
standard deste estilo. Improvisa ao ponto que, em determinados momentos, a 
música é praticamente irreconhecível, porém sua essência continua ali. Ou seja, 
Breccia não tentava realizar um cover de um sucesso, mas sim recriar algo que em 
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algum momento sentiu-se refletido, tornando aquilo parte sua. Suas adaptações 
"não devem ser lidas como uma versão quadrinizada de um conto literário, senão 
como (outra) narração com singularidade estética e estilística e sobretudo com um 
registro temático diferencial (VAZQUEZ e ROMÉ: 2002, p.2).

 É interessante ainda fazer um paralelo entre o trabalho de Breccia com o que 
diz o roteirista britânico Grant Morrison ao comentar que:

Gysin, inspirando a William Burroughs, disse que o romance estava cinqüenta 
anos atrás da pintura. Gysin sugeria a técnica do cut-up e Burroughs a levou ao 
extremo. Acredito que as histórias em quadrinhos estão ao menos 50 anos atrás 
de tudo. Ainda resiste essa convenção do século passado (referindo-se então ao 
séc. XIX) de 'contar uma história', que não vai mais com a maneira de pensar das 
pessoas atualmente nem com o tipo de imagem que consomem. Eu gostaria de 
destruir os elementos base da histórias em quadrinhos, as vinhetas, tudo o que se 
dê por não dito (SCOLARI: 1999, p.137).

 Ainda que não se encontrem registros de que Gysin e Burroughs influenciaram 
conceitualmente o trabalho de Breccia, é importante analisar que os três artistas 
eram contemporâneos, inclusive com poucos anos de diferença entre suas datas de 
nascimento e morte (Breccia, 1919-1993; Gysin, 1916-1986 e Burroughs 
1914-1997). E se analisarmos com atenção o que propõe Gysin, graficamente teria 
um resultado muito semelhante ao trabalho desenvolvido por Breccia, como também 
é o caso do artista gráfico Dave Mckean, que colaborou com Morrison em um de 
seus primeiros trabalhos, Asilo Arkhan (1989), numa obra com "roteiro delirante, 
desenhos misturados com xerox, fotografias, colagens (Cf. MOYA, 1993). Breccia 
desenvolveu ao longo de sua trajetória um processo de destruição dos elementos 
básicos das histórias em quadrinhos. E, é importante perceber, que isso só se tornou 
possível graças à atitude deste para com os quadrinhos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Ao analisar a obra de Breccia, nos damos conta de que o autor uruguaio 
escolheu trilhar um caminho que o diferenciou dos demais artistas de sua época. 
Observando as páginas da edição de número 11 da revista Fierro53, o trabalho 
gráfico de Breccia - então com quase setenta anos de idade - ainda hoje causa 
choque, mesmo estando em meio aos maiores desenhistas de seu tempo, grande 
parte deles influenciados por Breccia e também grandes experimentadores gráficos. 
Ainda assim,

se Breccia é um dos grandes mestres dos quadrinhos é por algo mais que seus 
desenhos. Sua atitude e seu modo de enfrentar à arte seqüencial em tempos em 
que cabiam poucas possibilidades - além do lápis e a tinta - são instrutivas 
(MARTÍN, GIMÉNEZ e GARCÍA: 1973).

 Alberto Breccia não fez o que os editores, o público ou o mercado lhe pediram 
ou que esperavam que fizesse, o que certamente lhe gerou dificuldades e custou um 
preço alto como se nota claramente em sua biografia, mas ao escolher seu caminho  
conseguiu realizar um trabalho que se manteve sempre ligado às vanguardas dos 
quadrinhos. E aqui entramos em um ponto importante para a conclusão deste 
trabalho: a necessidade de se produzir quadrinhos que de alguma forma estejam 
conectados com o mundo contemporâneo e assim com as vanguardas das outras 
artes e que não se relacionem apenas com o "meio como gênero". Breccia expandiu 
essas barreiras - assim como alguns outros autores - e cabe a nós, tanto o direito a 
aproveitar esse caminho aberto, quanto a missão de não deixar que ele se feche.
 Como nos lembra Marcia Schvartz, "todos buscam que os artistas tenham 
algum referente, o que está na moda, o que vende ou o que se mostra no exterior" e 
como propõe a artista, devemos nos afastar disso. 
 Talvez, ao olharmos para a situação de outros países, como neste estudo 
fizemos com a Argentina, não deveríamos tentar usar como referência sua 
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produção54  - como vem se fazendo aqui, produzindo-se histórias em quadrinhos 
tentando simular, muitas vezes o traço de desenhistas americanos ou de mangá 
japonês - mas sim, entender situações em que os quadrinhos conseguiram ocupar 
um modelo dentro da sociedade mais interessante que o nosso. Talvez o melhor 
exemplo disto seja o Japão. Como nos mostra Sonia Bibe Luyten:

Todos lêem quadrinhos no Japão: crianças, adolescentes, executivos, operários, 
donas de casa e idosos. O poder de atração que os mangás exercem é muito 
grande. Por meio da leitura, os leitores imediatamente se identificam com os 
personagens que retratam situações vividas no dia-a-dia ou revelam anseios e 
sonhos escapistas. Note-se que a editoração das revistas tem público, faixas 
etárias direcionadas. A temática das histórias percorre desde a aventura ou ficção 
científica até as histórias de amor ou cômicas (LUYTEN: 2000, p.13-14).

 Não à toa, naquele país também se encontra a maior produção de quadrinhos 
de vanguarda da atualidade, mas, para isso, primeiro foi vencida uma situação de ter 
uma produção voltada apenas para um público como acontece na maioria dos 
outros países. Também cabe citar o roteirista italiano Giancarlo Berardi que, ao se 
deparar com a situação dos quadrinhos em nosso país, comentou:

o que deixa triste é ver um país com tanta cultura e humanidade, com tantas 
histórias, aventuras, ainda não ter a possibilidade de contá-las em quadrinhos. 
Isso é incompreensível. Creio que o Estado deveria intervir, nem que fosse para 
fazer uma editora do governo. Nem que fosse preciso para chamar profissionais 
de outros países, para criar um filão, uma tradição. Talvez vocês necessitem de 
ajuda para abrir a estrada dos quadrinhos brasileiros. Depois que isso estiver feito, 
é só dar vazão à fantasia, à criatividade, ao desejo (GUSMAN: 2007).

 Se conseguíssemos, como nos mostra Berardi, leis de incentivo 
governamentais ou mesmo de empresas privadas para os quadrinhos, como existem 
para todas as outras artes55, os autores de quadrinhos brasileiros, além de 
produzirem mais, não tendo a necessidade de migrar para outras áreas como é  
comum, poderiam talvez abandonar a preocupação com editores, público e mercado 
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e dedicarem-se a realizar trabalhos mais autorais, fugindo de gêneros e talvez 
encontrando uma identidade para o quadrinho brasileiro.
 Para Will Eisner, o que os novos escritores de quadrinhos precisam fazer é, 
trabalhando dentro deste meio, desenvolver histórias que tenham mais importância 
intelectualmente. Essa necessidade permanente de encontrar novos argumentos os 
obrigam a coletar (e reprocessar) elementos de todos os territórios culturais 
(SCOLARI:1999, p.301). Dando continuação ao que disse Eisner, acredito que a 
nova geração de quadrinistas deva também aumentar o nível intelectual do discurso 
sobre suas obras, rompendo as barreiras que ainda existem no meio. Sem esquecer 
que os quadrinhos são um meio flexível e de baixo custo que deixa a seus atores a 
possibilidade de explorar novas fronteiras e pôr à prova formas narrativas 
inovadoras (SCOLARI:1999, p.301), algo que Breccia fez em toda a sua vida. 
 Cabe citar aqui Max Cachimba (SCOLARI: 1999, p. 249) quando ele diz que "la 
Historieta es decididamente un arte menor. Protejámosla56". Ou seja, em vez de 
tentarmos sempre afirmar a importância das histórias em quadrinhos e o lugar que 
ela deveria ocupar, deveríamos aproveitar essa juventude, essa adolescência em 
que este meio se encontra. 
 Seguimos fazendo o papel do adolescente da vida real, sempre tentando 
afirmar que somos adultos, tentando afirmar para os quadrinhos um lugar que eles 
ainda não ocupam. Não existe nessa área estudos, não existe uma crítica, não 
existe um desenvolvimento nos quadrinhos como existe nas outras áreas. É 
necessário ter consciência disso e tentar buscar para o meio o que outras áreas já 
conseguiram, em vez de ficar sempre tentando afirmar que ocupamos o mesmo 
lugar que eles, pois esse tipo de afirmação só leva a uma leitura amadora e ingênua 
e, principalmente, a lugar nenhum. 
 Ainda assim, acredito que deveríamos aproveitar esse lado adolescente. 
Aproveitar essa rebeldia e o caráter ambíguo citado por Vásquez, entre alta cultura e 
cultura de massas, esse lugar único que as histórias em quadrinhos ocupam, para 
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tentar chegar a uma maior compreensão de autores, público e crítica do meio, 
crescendo como manifestação artística.
 Espero que com esse trabalho, de alguma forma tenha contribuído com as 
histórias em quadrinhos, com o design e com a divulgação do trabalho do maestro 
Alberto Breccia e também das Historietas Argentinas em nosso país. Durante os 
meses em que desenvolvi este trabalho pude analisar com cuidado sua obra e 
Breccia me ensinou coisas que só um grande professor ensina. Alberto Breccia é 
uma referência de grande importância para o design gráfico por apresentar em sua 
obra uma abordagem gráfica inovadora, com características formais e estéticas 
próprias e que continuam relevantes ainda hoje.
 Este estudo é certamente fruto da paixão que nutri ao longo dos anos pelos 
quadrinhos e que tentei de alguma forma relacionar com meus estudos acadêmicos. 
Ainda que, em muitas ocasiões neste texto, fui critico a situação dos quadrinhos na 
sociedade atual, esse é apenas reflexo de um certo descontentamento por acreditar 
em tudo que esse meio pode proporcionar. Termino este trabalho com as palavras 
da artista plástica argentina Marcia Schvartz que talvez explique com melhores 
palavras minha intenção: 

A verdade é que valorizo muito o que faço. Valorizo muito o papel do artista num 
todo, ao longo da história da humanidade. E isso é que trato de transmitir: que o 
que estão fazendo tem um valor muito além do que diz o mercado. Tem um valor 
muito grande pegar uma tela, um papel em branco e criar um mundo ali dentro. É 
isso, basicamente, o que é a arte.

E é nisso que eu acredito.
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