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RESUMO 

 
Esta dissertação tem como principal objetivo a sinalização de aspectos do 
desenvolvimento narrativo das histórias em quadrinhos modernas (HQs) a partir das 
suas relações com as artes cênicas, mais especificamente com o teatro iídiche 
(teatro judaico). A pesquisa foi feita partindo da análise da obra do quadrinhista Will 
Eisner, autor que possui um trabalho amplo e influente na sua área de atuação. 
Além disso, o autor também reflete claramente nas suas obras as tangências de 
aspectos narrativos existentes entre HQs e teatro. A metodologia adotada para este 
estudo foi qualitativa, com método de procedimento histórico comparativo, através 
de referências informacionais. O estudo indica que, apesar de serem formas 
midiáticas a princípio distintas, as HQs têm com o teatro iídiche uma estreita relação 
de influências, no que tange as suas soluções narrativas. 
 

Palavras-chave: História em Quadrinhos.Teatro Iídiche. Will Eisner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

This dissertation has its main goal on signing the modern Comic Books` 
narrative development aspects. It goes from its relationship with performing arts, 
specifically with the Yiddish (Jewish theatre). The research was done from the Will 
Eisner´s work     analysis. He is a cartoonist and has a wide and influent in his area. 
Moreover he clearly reflects the similarities between Comic Books and Theatre. In 
this study was adopted the qualitative methodology on historic-comparative 
procedure through bibliography. The study indicates that, although their media and 
distinct principles, the Comic Books and Yiddish Theatre have close influence 
relationship considering their narrative solutions.   
 
 
Key-words: Comic Books. Yiddish Theater. Will Eisner. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As histórias em quadrinhos modernas (HQs), vêm, durante seu percurso 

histórico, aumentando e diversificando o seu público consumidor. Na segunda 

metade do século XIX, esse tipo de publicação teve suas primeiras manifestações 

nos jornais diários norte-americanos, inicialmente no formato de páginas dominicais 

e, posteriormente, também, como tiras de quadrinhos. Esses formatos iniciais 

visavam, essencialmente, o público infanto-juvenil do sexo masculino. Com o passar 

do tempo os formatos das publicações e os temas dos roteiros das histórias se 

diversificaram, com as HQs assumindo novas denominações, como graphic novels e 

webcomics. Este cenário teve também, como consequência, a diversificação e a 

ampliação do perfil dos leitores, que passou a abranger, além de crianças e 

adolescentes, adultos de todas as idades. 

A abertura do leque de enredos explorados pelas HQs e, conseqüentemente, 

seu maior enriquecimento narrativo, foi um fenômeno que se instaurou de forma 

nada amena, ao longo dos anos. Em função da sua forma comercial inicial, que era 

um complemento humorístico nos jornais, ou seja, um entretenimento descartável, 

foi instituída uma atmosfera de preconceito sobre a HQ. Sendo assim 

desconsiderada, sua utilização surgiu como uma mídia potencialmente capaz de 

abordar outros gêneros narrativos. Tanto os leitores, quanto a maioria dos próprios 

quadrinistas, desacreditavam das experimentações narrativas que tentassem tornar 

essa forma de comunicação algo diferente de um suporte para histórias, sem 

grandes necessidades de sofisticação narrativa. 

Perceber o potencial latente nas HQs no seu período inicial de popularização 

e encará-lo com seriedade, foi uma tarefa árdua, que poucos autores visionários, 

apenas, se dispuseram a assumir. Era preciso estar preparado para lidar com o 

natural estranhamento e a possibilidade de rejeição dos consumidores, risco que a 

maioria dos quadrinistas não estava disposta a enfrentar. 

Dentre esses autores com características vanguardistas, destaca-se o atuante 

William Erwin Eisner (1917-2005), que pela competência profissional e relevância do 

seu trabalho como quadrinista, ajudou a proporcionar às HQs a sua aceitação pelos 

mais diversos tipos de público leitor. Como consequência dessa atuação, o autor foi 

um dos primeiros profissionais dos quadrinhos com uma produção teórica voltada, 
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especificamente, para uma metodologia que visasse às peculiaridades da estrutura 

narrativa das HQs.  

Do início ao fim de sua carreira, Eisner dedicou-se, de maneira incondicional, 

ao aprimoramento das metodologias em seu campo profissional. O autor não 

aceitava que a produção das HQs fosse baseada no puro instinto e domínio 

competente das técnicas de desenho. Um argumento largamente aceito, até então. 

Essa postura contestadora surgiu em função da percepção de soluções narrativas 

inerentes às HQs, o que lhe permitiu estruturar um conjunto de técnicas baseadas 

na assimilação e no controle de elementos narrativos pontuais. Elementos como a 

emulação da passagem do tempo, a variação no formato dos quadrinhos ou a 

escolha planejada da composição dos desenhos nas páginas. O advento da sua 

obra teórica repercutiu na popularização de uma análise profunda das HQs 

ocidentais, a partir de 1985. 

Sendo judeu, Eisner teve sempre a produção de HQs, estreitamente 

influenciada pela sua identidade cultural. Em várias de suas histórias, principalmente 

quando começou a produzir obras de cunho autoral, onde tinha maior autonomia 

criativa, o autor colocou, nos enredos, fatos ou lugares que conhecia, além de 

passagens autobiográficas. 

A partir dessa perspectiva, é possível sinalizar uma relação entre sua 

produção e seus valores sociais e culturais adquiridos na infância, como filho de 

imigrantes judeus, na América do Norte, do início do século XX. Compreender essa 

relação entre a formação cultural e a obra do autor, proporciona um entendimento 

mais abrangente do seu trabalho. 

Em função da sua descendência, desde criança Eisner teve um forte contato 

com o teatro judaico, denominado teatro iídiche, em Nova Iorque. Essa relação viria 

a influenciar, consideravelmente, seu estilo como quadrinista e assim contribuir para 

o seu processo de formação como teórico e formador de opinião, reconhecido e 

respeitado no seu meio. 

Tendo como alvo deste trabalho a sinalização de uma relação entre o teatro 

iídiche e as HQs a partir da obra de Eisner, é feito, adiante, um recorte específico no 

que tange ao paralelismo entre as técnicas de representação do teatro iídiche e as 

soluções narrativas utilizadas por Will Eisner, na execução de suas narrativas 

gráficas. 
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Da forma mais abrangente, esta pesquisa aponta que, pela repercussão do 

trabalho do quadrinista, suas influências ecoaram e arraigaram-se na forma como se 

entende, no ocidente, as HQs contemporâneas. 

Em última instância, esta dissertação tem, como objetivo principal, a 

explicitação de uma relação de influências entre o teatro iídiche e as HQs, onde o 

primeiro é apontado como provocador de estruturas narrativas que foram 

assimiladas, simuladas e adotadas na composição estética das HQs modernas. 

Portanto, com o levantamento e a organização de informações nesse sentido, 

busca-se estruturar um registro que proporcione um pensamento crítico a respeito 

do tema abordado, ou seja, as relações entre teatro e HQs, o que, 

conseqüentemente, permitirá uma percepção mais apurada das duas mídias, 

sobretudo no que tange aos processos sociais e culturais que fazem parte dos seus 

respectivos arcabouços, tornando possível perceber as estruturas que se ocultam 

por trás de suas formas. 

Visto que o estudo tende a focar objetos de comunicação, que possuem nos 

seus respectivos campos de estudo um campo teórico bem alicerçado, a 

metodologia adotada foi qualitativa, com um método de procedimento histórico 

comparativo, através de uma pesquisa calcada, essencialmente, na bibliografia. 

Além das referências bibliográficas iniciais, selecionadas em bibliotecas e 

livrarias, foi feita também a utilização de pesquisas por meio da rede internet, com a 

intenção de ampliar a abrangência de tal processo. 

Até onde foi possível mapear, no levantamento da pesquisa, não foi 

encontrado nenhum documento que abordasse, de forma explicita, a relação entre o 

teatro iídiche e as HQs. Esse levantamento, inicialmente leva a crer, que esta 

dissertação é a primeira referência de um estudo dessa arte, que por ventura venha 

a se desenvolver com respeito ao tema. 

No que tange à distribuição dos assuntos nos capítulos, buscou-se organizar 

um panorama, tanto das HQs, como do teatro iídiche, a partir dos seus respectivos 

contextos históricos e sociais, enfatizando a compreensão das suas origens e 

desenvolvimentos, até o ponto onde as mídias se tangenciam, de forma mais 

contundente, na primeira metade do século XX. 

Estruturalmente, o trabalho foi dividido da seguinte forma: no capítulo 1, a 

introdução, e em mais três capítulos, as considerações finais. 
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O capítulo 2, intitulado “O percurso de desenvolvimento do teatro iídiche”, 

abarca, primeiramente, o cenário de opressão que historicamente estigmatizou o 

povo judeu, o que facilita o entendimento dos aspectos da sua cultura que serão 

tratados posteriormente. O capítulo segue com um levantamento da origem e 

desenvolvimento do idioma iídiche, tendo sua conclusão com uma análise do 

percurso histórico desse teatro, assim como o seu surgimento, na Europa Oriental, 

até sua repercussão na América do Norte. 

Adiante, no capítulo 3, denominado “Características do desenvolvimento das 

histórias em quadrinhos modernas no ocidente”, é feita uma explanação sobre o 

panorama histórico das HQs modernas, desde o seu surgimento, em meados do 

século XIX, até a sua atual formatação. Posteriormente, há um levantamento sobre a 

vida e a obra de Will Eisner, onde é apontada sua afinidade com o teatro iídiche, já 

desde sua infância. É também motivo de estudo nesse capítulo, a estruturação da 

produção intelectual do autor, principalmente os seus livros teóricos, que consistem 

nos principais elementos que possibilitam, nesta dissertação, um diálogo entre o 

teatro iídiche e as HQs. O levantamento segue explicitando como o trabalho do autor 

se tornou uma referência que influencia a produção e o pensamento crítico sobre as 

HQs, até os dias de hoje, a partir do seu trabalho em várias esferas desse campo 

midiático. 

O capítulo 4, chamado “Tangências,” tem como meta a análise comparativa 

entre fragmentos de diversas obras de Eisner e imagens de peças iídiches, onde se 

busca exemplificar as convergências narrativas existentes entre as duas mídias, 

demonstrando a preocupação do autor por uma simulação de aspectos visuais das 

artes cênicas nas HQs. 

Ao final, no capítulo 5, as considerações finais, apresentando as impressões 

sobre os resultados apontados pelo estudo. 
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2 O PERCURSO DE DESENVOLVIMENTO DO TEATRO IÍDICHE 

 

2.1 ELOS ENTRE IDENTIDADE CULTURAL E EXPRESSÃO ARTÍSTICA 

 

Os judeus desenvolveram, no âmbito do seu universo artístico, um tipo de 

teatro que teve a sua forma de representação fortemente arraigada às 

características culturais daquele povo, a qual foi denominada “teatro iídiche”. Na sua 

origem, essa vertente das artes cênicas adotou, como uma das suas principais 

peculiaridades, o uso do idioma iídiche nas suas encenações, o que, por 

associação, gerou sua denominação, que se manteve, mesmo depois da língua não 

ser mais um elemento obrigatório nas peças. 

A escolha do iídiche não foi aleatória. Criado com o intuito primeiro de se 

tornar uma forma de comunicação entre as comunidades judaicas, o idioma iídiche 

extrapolou os aspectos funcionais da língua, tornando-se um símbolo de afirmação 

étnica, visto que, em determinados momentos de sua disseminação, foi utilizado 

como uma forma de negação da opressão cultural, sofrida nos países onde havia 

povoamentos provenientes das diversas imigrações dos seguidores da religião 

mosaica. 

Os judeus passaram a utilizar, paralelamente, no âmbito mais reservado da 

sua rotina, o idioma iídiche para a sua comunicação, mesmo fazendo uso, também, 

das línguas nativas dos países em que se fixavam. Nesse sentido, o idioma 

funcionou como um instrumento que proporcionava uma sensação de coletividade 

aos seus usuários, mesmo imersos em uma realidade de fragmentação, no que 

tange a distribuição geográfica daquele povo. Ao analisar o percurso histórico do 

povo judeu, é perceptível uma estreita relação entre sua cultura, o idioma e o teatro 

iídiches. 

Este capítulo abordará esse fenômeno, com o objetivo principal de um 

entendimento abrangente do processo de desenvolvimento do teatro judaico. Para 

tanto, é apontado um levantamento de aspectos do panorama histórico do povo 

judeu, que tornou possível o surgimento do idioma iídiche. A partir daí, o trabalho 

segue com a análise do teatro iídiche, este, consequência direta do surgimento 

daquele idioma. Esse levantamento posterior sobre o teatro iídiche abordará, desde 

as manifestações seminais das artes cênicas judaicas até o seu balizamento, como 

uma linguagem artística autônoma. 
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2.2 DO ANTIJUDAÍSMO AO ANTISSEMITISMO 

 

A história do povo judeu é marcada por um processo constante dos ciclos 

migratórios, ocorridos em função das disputas territoriais, étnicas ou religiosas com 

outros povos. Isso teve, como implicação, o surgimento de um processo de êxodos, 

o que culminou em uma gradativa redistribuição e consequente fragmentação do 

povo judeu por diversos países que lhes eram, até então, culturalmente estranhos. 

Dessa forma, a estruturação de uma identidade como povo, que se desse pela 

localização de uma referência geográfica específica, como um país, passou a não 

ser possível àquela etnia. 

 

Se muitos povos tiveram preservado seu nacionalismo em seu próprio solo, 
mesmo sob a conquista estrangeira, com o povo judeu, entretanto, a 
realidade se inscreve em uma outra ordem. Despojado de uma pátria, o 
povo judeu passa a desenvolver sua unidade com base não em critérios 
geográficos, mas na preservação de preceitos históricos e ético-religiosos. 
(SZUCHMAN, 2006, p. 27). 

 

Integrados em uma realidade na qual era preciso o exercício constante da 

adaptabilidade e a coexistência com aspectos sociais e culturais de outros povos, os 

judeus desenvolveram estratégias para criar novas referências que lhes dessem a 

unidade de povo. Referências essas fortemente arraigadas à sua religião e à sua 

cultura, mesmo sem uma menção geográfica de territorialidade. A ideia de pertencer 

ao povo judeu, passou a ser dissociada do lugar de nascimento dos seus 

integrantes, passando a se levar em conta o pertencimento a uma religião e uma 

cultura comuns. 

Essa atitude procurou resistir ao gradativo processo de aculturação em que 

mergulhavam os judeus, pela configuração que sua sociedade assumiu. Para Morin 

(2007), como consequência desse processo constante de mobilidade, o conceito de 

judeu foi sendo modificado, ao longo da história. Inicialmente, o que se levava em 

conta para classificar um indivíduo como pertencente ao povo judeu eram as 

características religiosas, étnicas e de nacionalidade. Ou seja, tinha que 

primeiramente, seguir a religião mosaica, pertencer ao povo hebreu ou viver na 

província romana da Judéia. 
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O advento da dominação romana sobre as terras habitadas pelos judeus teve 

como grande fonte dos embates as motivações religiosas, visto que os 

conquistadores tinham uma religião politeísta que, como uma estratégia 

expansionista, anexava ao seu panteão,os deuses dos povos conquistados. Os 

judeus, entretanto, eram monoteístas, baseavam sua crença no culto de uma só  

divindade. 

Em função dessas diferenças, surge a primeira e mais contundente forma de 

opressão contra os judeus, denominada antijudaismo. A postura monoteísta judaica 

se diferenciava também dos valores de outros povos poderosos da época, como o 

egípcio e o grego; tal situação, culminou numa forte opressão e num êxodo forçado 

das suas terras, a chamada diáspora judaica. 

A partir de então, acontece uma pulverização do povo judeu por outros países 

do oriente médio e do mundo bárbaro. Com essa dispersão acontece um fenômeno 

em que, como forma de compensar a ausência de uma localização geográfica que 

lhes servissem como referência de lar, há uma potencialização de seus valores 

culturais e religiosos como forma de uni-los, já que pertenciam a uma mesma etnia. 

Paralelamente, o cristianismo surge e se difunde como uma religião de 

grande alcance popular, apesar de possuir,  também, como principal característica, a 

devoção a um único Deus. Ao contrário dos judeus, os cristãos estruturam sua 

religião de uma forma mais acessível, levando, basicamente, a fé e a devoção como 

forma de ingresso de fiéis aos seus preceitos. 

 

A diferenciação entre cristianismo e judaísmo amplifica-se 
progressivamente. O cristianismo condena a Sinagoga, cega ao verdadeiro 
Messias. Ele dirige-se não mais somente aos judeus, mas também aos 
gentios, e torna-se uma religião universalista. A redenção das pessoas 
substitui a redenção coletiva do povo eleito. Sua devoção multiplica 
imagens e estátuas, enquanto a Sinagoga dirige-se ao irrepresentável e ao 
inominável. O culto do Filho e depois o da Mãe torna mais tênue aquele do 
Pai, que reina sozinho na sinagoga. (MORIN, 2007, p. 16). 

 

A ascensão contínua do cristianismo no medievo culmina com uma acentuada 

antipatia religiosa contra o que fosse “diferente;” personagem muito bem 

representada pela figura do judeu. Como consequência dessas divergências na 

esfera teológica, os judeus são associados a uma representação de malignidade e  

feitiçaria diabólica e, em função disso, acusados como provocadores de males, 

como pestes infecciosas e outras calamidades comuns e incompreendidas, 



20 

 

cientificamente, na sua época. O relacionamento com os gentios1 se tornou cada vez 

mais tenso, criando uma relação de duplo fechamento causado pela opressão dos 

cristãos e o isolamento dos judeus. 

 

A partir do século XI, os bairros judeus tornam-se guetos. A proibição de 
várias profissões relega os judeus ao comércio de artigos de segunda mão, 
à venda de porta em porta e sobretudo ao comércio de dinheiro, dado que o 
empréstimo a juros era vedado aos cristãos. A identificação entre usurário e 
judeu tem assim seu início, reputação que perdura, como, por exemplo, por 
meio do personagem shakespeariano Shylock. A primeira Cruzada (1096-
1099) é acompanhada pelo primeiro massacre de judeus na Renânia, e a 
Cruzada dos Pastores (1250) também imola os judeus. A Grande Peste de 
1346 – 1352, atribuída aos judeus, desencadeia, por sua vez, inúmeros 
massacres. Os judeus viram-se acusados não somente das catástrofes que 
açoitavam a cristandade, tais como as epidemias de peste e de cólera, mas 
também de sacrilégios horríveis (sacrifício de crianças cristãs na Páscoa 
judaica, profanação de hóstias, etc.). Foram não somente aviltados, mas 
também demonizados. Condenados à reclusão nos guetos, estavam, além 
disso, ameaçados de expulsão ou de pogroms. Eles teriam sido eliminados 
do mundo cristão se a igreja não tivesse desejado, aqui e acolá, conservá-
los como testemunho de suas origens. (MORIN, 2007, p. 17). 

 

Com o fim da Idade Média, a ascensão do regime monárquico e uma 

gradativa abertura para o pensamento científico, a repressão contra os judeus 

diminui de intensidade. Nesse período, há o apontamento da possibilidade de uma 

coexistência amena entre judeus e gentios, apesar de sempre ter havido, ao longo 

da história, mesmo nos tempos considerados mais estáveis, embates pontuais 

calcados nos estigmas deixados no imaginário popular, pelo preconceito de cunho 

religioso. 

Com o passar do tempo, os judeus conquistaram espaço nas diferentes 

esferas da sociedade e, com isso, conquistaram uma certa emancipação. 

Consequentemente, o advento e a estabilização das novas gerações nascidas 

então, no seio das nações por elas adotadas, repercutiram em um alargamento do 

conceito de etnia por eles utilizado, surgindo, em função disso, a figura do judeu-

gentio, que se configura por assimilar, desde o seu nascimento, características 

simultâneas, tanto do seu povo, como do inevitável processo de aculturação, 

advindo do lugar onde estivesse fixado. 

 

                                                 
1
“Para os antigos judeus e os primeiros cristãos, o termo ‘gentios’ designava as pessoas advindas de 

nações estrangeiras e, mais amplamente, os pagãos. A distinção ressurge – mas desta vez os 
cristãos, separando-se do judaísmo, tornaram-se gentios para os judeus, sendo que esses mantém 
sua obediência à lei de Moisés.“ (MORIN, 2007, p. 11). 
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Na segunda metade do século XIX e na primeira do século XX, o 
componente gentílico adquiriu uma grande importância entre os judeo-
gentios laicizados. Eles integraram seu componente judaico em seu 
componente nacional – como esses judeo-gentios provençais de longa data, 
os Naquet, por exemplo, ao mesmo tempo patriotas e fieis à sua 
ascendência. Houve aqueles que se integraram plenamente à nação, 
entraram em sua alta administração, ou até mesmo em suas forças 
armadas (como o capitão Dreyfus na França, o general Segre na Itália, o 
marechal Rokossovski na URSS). Alguns judeo-gentios estabeleceram uma 
simbiose estável entre os componentes nacional e judeu de sua identidade.   
(MORIN, 2007, p. 45). 

 

Entretanto, quanto mais integrados às outras nações, maior era o contraste 

entre seus valores culturais e religiosos. Essa estranheza, somada a um 

antijudaísmo latente, difundido mesmo de forma mais sutil, proporcionava uma 

realidade de constante tensão nas relações entre os imigrantes e os nativos. 

Para Morin (2007), na segunda metade do século XIX a tensão toma forma na 

tipologia de um novo preconceito, quando acontece uma transformação nos 

argumentos utilizados pelos “judeofóbicos”, onde não são mais utilizados os 

discursos de cunho religioso, com eles agora voltados para valores puramente 

racistas, que rotulam o judeu como perigoso, pelo simples fato de pertencer à sua 

raça. Essa postura, gerou o termo “antissemitismo,” que surge por volta de 1875. 

 
Após 1848, dadas as transformações que se produziram na vida política da 
Europa ocidental, transcorrido quase um século que a Revolução Francesa 
proclamara o principio de “liberdade, igualdade e fraternidade”, os judeus 
“conquistaram” a igualdade de direitos em relação aos não judeus. Essa 
transformação ocorreu por questões de interesse econômico e, sobretudo, 
porque os governos europeus precisavam reverter, pela lei, uma imagem 
histórica de anti-semitismo, já que, na prática, enquanto código social, isso 
não se efetivava. (SZUCHMAN, 2006, p. 69). 

 

A figura do judeu, presente nesse momento, nas diversas esferas da 

sociedade, mesmo nas mais abastadas, vai sendo associada à imagem de um 

conspirador. Essa escalada social estaria associada a uma conspiração para o 

domínio financeiro mundial, que pretenderia subjugar os outros povos. 

A partir desse cenário histórico, é possível apontar que, de forma cumulativa, 

a dispersão geográfica, fruto das constantes migrações, a dificuldade de um livre 

exercício dos seus hábitos religiosos e a segregação racial, culminaram em períodos 

quando os argumentos e métodos de opressão se transformaram, para se 

adaptarem às novas realidades sociais. 

Esse entendimento facilitava a compreensão da estrutura social que os 

judeus possuíam, sobretudo em dois momentos distintos da sua história, que são 
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alvos deste estudo: primeiro, o surgimento do idioma iídiche e, depois, do moderno 

teatro iídiche. 

Nos seus respectivos percursos, a língua e o teatro judaicos apresentaram 

características singulares, se comparados às áreas de conhecimento similares com 

outras culturas, como será explanado, adiante, de forma mais esmiuçada. 

 

2.3 O IDIOMA IÍDICHE E SEUS ASPECTOS FORMAIS 

 

Compreender, de forma abrangente, o teatro iídiche, no que tange às suas 

singularidades como fenômeno cênico surgido em um panorama histórico 

marcadamente instável, envolve a necessidade de relacioná-lo com aspectos 

diversos da cultura judaica, que estão estreitamente conectados com o mesmo, 

principalmente o idioma iídiche. 

Adiante, é feito um levantamento que visa relacionar o gradativo aumento da 

importância cultural do idioma iídiche, com suas influências, pelas características 

formais do teatro judaico. 

O panorama que proporcionou o surgimento do idioma iídiche se deve ao 

modo de vida judeu, durante a Idade Média, quando eles se organizavam na forma 

de comunidades fechadas. Eram organizações socioculturais, que se estabeleciam 

de maneira densa e procuravam manter-se da forma mais independente possível, 

livres das influências externas à sua cultura. Assim, ao empreender um 

deslocamento para outra região na qual, porventura, viessem a se fixar, havia a 

busca de um certo “hermetismo social”, com a população judaica mantendo seus 

hábitos culturais e religiosos, de maneira reservada. Desse modo, qualquer reflexo 

de identidade étnica era valorizado entre eles, principalmente o idioma. 

A língua iídiche surgiu no século X, a partir da emigração de judeus vindos 

principalmente da Itália e de outros países românicos, para uma área da fronteira 

franco-germânica, conhecida como Renânia, assim denominada em função da sua 

proximidade com o Rio Reno. 

O idioma local com o qual os judeus tiveram contato na sua chegada, foi o 

alto-alemão, pela necessidade de diálogo com os nativos, prontamente assimilado 

por eles. Obviamente, os seguidores da religião mosaica já traziam características 

linguísticas dos lugares por eles adotados anteriormente e, além disso, pelas suas 

raízes culturais, principalmente as religiosas, as quais cultivavam línguas específicas 
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da sua etnia, originadas do hebraico e do aramaico. Os eufemismos utilizados como 

forma de ocultar dos gentios o significado real de diversos termos, foram, também, 

amplamente adotados, o que lhes rendeu um papel de destaque na estrutura 

linguística judaica. 

Segundo Guinsburg (1996), nesse amplo universo poliglota, as línguas não 

seguiram caminhos semelhantes em todas as comunidades judaicas; elas se 

tangenciaram, influenciaram e modificaram, reciprocamente, gerando novas formas 

dialetais. Assim, os judeus começaram a desenvolver o jüdisch-deutsch, isto é, o 

‘judeu alemão’, nome que foi alterado para iídisch-taitsch (‘iídiche-alemão’, sendo 

que o termo taitsch veio, também, a significar ‘interpretação’) de onde derivou o 

vocábulo ‘ídiche’. No seu período inicial, o iídisch-taitsch (proto-iídiche, 1000 a 1250)  

manteve-se, estruturalmente, muito próximo do alto-alemão. 

O iídisch-taitsch foi a denominação do idioma adotado no cotidiano pelos 

judeus aschkenazim (do hebraico, Aschknaz, “Alemanha” e regiões adjacentes), 

sobretudo pelas mulheres judias que, em função dos valores culturais de uma 

estrutura patriarcal extremamente conservadora, não tinham acesso ao ensinamento 

do hebraico, considerada uma língua sagrada e utilizada, na época, exclusivamente 

pelos homens. 

Perseguições de cunho religioso, principalmente com o advento das cruzadas 

pela igreja católica, causaram deslocamentos de judeus para a Alemanha e, 

consequentemente, o contato dos mesmos com outros dialetos existentes no país. 

Isso tornou o iídiche simultaneamente mais sofisticado e hermético (velho-iídiche, 

1250 a 1500). 

Essa realidade, de crescente opressão, fez com que os judeus aschkenazim 

empreendessem uma massificada emigração da Alemanha para outros locais que 

lhes pareciam menos instáveis, como o leste da Europa, o norte da Itália, a Boêmia, 

Morávia, Eslováquia, Bálcãs e Palestina. Nesse período, a língua já estava 

fortemente arraigada ao seu cotidiano, sendo adotada como um dialeto de 

comunicação intergrupal. 

 A partir daí, ocorreu uma acentuada expansão do idioma (médio-iídiche- 

1500 a 1750), que apresentou um fenômeno incomum, quanto ao seu 

desenvolvimento, evoluindo de forma distinta, em função do local onde as colônias 

se estabeleciam e o utilizavam. Enquanto no oeste Europeu, principalmente na 

Alsácia e Suíça, se manteve fiel às suas formas iniciais, no leste, se mostrou 
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extremamente aberto às inovações na sua estrutura, aumentando, gradativamente, 

sua sofisticação a partir da assimilação de étimos e padrões linguísticos eslavos. 

Nesse processo, o idioma (iídiche moderno - 1750 em diante) ganhou 

envergadura e autonomia, se tornando algo novo, diferente do que lhe deu origem. 

Mesmo com uma inegável capacidade de adaptação e sofisticação pela sua 

origem associada às camadas menos abastadas da sociedade, a língua foi tratada 

sempre como um jargão, sem grande valor linguístico, sendo a sua evolução feita ao 

sabor da fala, sem qualquer estrutura gramatical formal. 

Para Guinsburg (1996), apesar de no decorrer do seu desenvolvimento, 

passar a ser usado largamente por todas as camadas sociais, apenas no século XIX 

se passou a vislumbrar uma maior valorização do mesmo, como reflexo cultural de 

valor considerável. 

 

2.3.1 Influência dos movimentos sociais judaicos 

 

Os movimentos sociais contribuíram sobremaneira, mesmo por caminhos,  

vezes inusitados, como contundentes formas de divulgação e evolução do idioma 

iídiche e, por efeito, do seu teatro. Desses movimentos, dois tiveram maior 

destaque: o Hassidismo e a Hascalá. 

 

Na segunda metade do século XVIII, na Europa Oriental e na Alemanha 
quase simultaneamente, desencadeiam-se dois movimentos de sentidos 
opostos, um místico religioso e outro racionalista-secular, um 
ideologicamente avançado e inovador, em termos ocidentais, e outro 
tradicionalista, senão retrógrado à primeira vista, mas ambos destinados a 
atuar de maneira revolucionária sobre o status quo judaico: o 
pietismorassídico e a Hascalá. (GUINSBURG, 1996, p. 73). 

 

O movimento Hassídico, cuja origem se deu no Leste europeu, pregava a 

valorização das questões místico-religiosas do povo judeu, por um viés de atuação 

tradicionalista. Como principal vetor para a divulgação de seus ideais, pautou-se um 

amplo acervo literário, utilizando-se, principalmente, para estruturá-lo, o idioma 

iídiche. Essa escolha se deu pela grande penetração que à época, essa língua tinha 

em todas as camadas da sociedade judaica. 

Essa forte relação entre o Iídiche e o Hassidismo gerou, no campo idiomático, 

o surgimento de numerosas palavras e modismos mais refinados e nobres. 
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É possível mapear essas inovações, partindo-se da análise de sua produção 

literária, que abrange a adaptação, para o iídiche, de preces, parábolas e canções. 

Outra característica que se tornou marcante na sua literatura, foi o registro de ditos e 

relatos originados da relação entre o rabi e seu hassindim, que representam, 

respectivamente, as figuras do mestre e do discípulo hassídicos. Os diálogos entre 

eles, inicialmente, não tinham um registro escrito; os rabis ensinavam os seus 

hassidims que, posteriormente repassavam, oralmente, seus ensinamentos. A 

consequência dessa forma efêmera de transmissão de informações, sempre 

dinâmica e aberta às influências de terceiros, era o anonimato dos rabis, os autores 

originais de tais diálogos. Essas interferências e modificações nos ditos e relatos 

hassídicos, vinham das mais diversas vertentes culturais, desde a própria tradição 

judaica até o mundo cultural eslavo, onde os judeus se encontravam imersos. 

Transformando, gradativamente, esse cenário inicial, os discípulos foram 

fazendo, junto a sua usual cultura oral de divulgação, o registro escrito e, em muitos 

casos, a publicação em forma de impressos dos ensinamentos dos seus mestres. 

A Hascalá surge, com uma postura diferenciada do hassidismo. Originada na 

comunidade judaica alemã, se configura como um movimento fortemente 

influenciado pelo Iluminismo europeu. Seu discurso alcançou grande repercussão, 

uma vez que pregava, a partir de um humanismo racionalista, a possibilidade de 

uma evolução econômica e social aos seus seguidores. 

A Hascalá defendia que a superação de estigmas a superstições e atrasos, 

plantados desde o medievo contra os judeus, viria em função de um regime de 

coexistência entre judeus e gentios, o que geraria um processo de inovação nos 

costumes. Com essa postura, o que se pretendia em última instância, era criar um 

cenário social, onde os judeus, adaptados corretamente aos costumes adotados 

majoritariamente nos respectivos países em que estivessem vivendo, fossem 

capazes de reivindicar, por uma relação social, etnicamente não tendenciosa, sua 

emancipação política e a igualdade dos diretos civis.  

A Hascalá utilizou como estratégia de valorização dos seus preceitos, a 

negação de hábitos sociais considerados de menor valor cultural. Dentre esses 

símbolos de atraso, estava o idioma iídiche, considerado um jargão destinado ao 

uso do gueto. Especificamente na Alemanha, pela adoção de tal postura, foram 

admitidos, como idiomas usuais dos seguidores da Hascalá, o hebraico, por ser, 
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desde os primórdios da história dos judeus, seu idioma sagrado, e o alemão, a 

língua majoritária local. 

Além da repressão ao iídiche provocada pela Hascalá, ocorre, também, uma 

acentuada onda de conversão de judeus ao cristianismo, como reflexo do processo 

de aculturação em que estavam inseridos. Nesse período, o iídiche apresenta um 

grande declínio. Seu total desaparecimento só não ocorreu, graças aos constantes 

movimentos migratórios dos judeus dentro da Europa, que introduziram novos 

integrantes às comunidades situadas na Alemanha. Estes novos integrantes, vindos, 

em sua maioria, do Leste europeu, eram muitas das vezes, falantes do iídiche e por 

isso, davam novo fôlego para uma sobrevida do idioma naquele continente. 

Entretanto, apesar de toda essa aversão inicial ao idioma iídiche por parte dos 

seguidores da Hascalá, aconteceu, de forma inusitada, uma movimentação de 

propagação e desenvolvimento do idioma, em que os precursores desses 

acontecimentos foram os próprios integrantes da Háscala. 

Foram dois, os principais motivos que contribuíram para esse fenômeno: o 

primeiro, visava o combate aos argumentos defendidos pelo hassidismo, o que 

gerou consequentemente o segundo, que foi uma produção do universo das artes 

cênicas e da literatura de obras que utilizavam o iídiche, inicialmente de forma 

satírica, como um reflexo das posturas sociais, sob o ponto de vista da Hascalá. 

 

Vê-se, nessa perspectiva em que está em cena não só o teatro como a arte 
das letras, que o início do discurso do moderno na produção literária em 
jargão não prescindiu inteiramente de uma relação com a cultura popular, 
ainda que adotasse programaticamente o código culto europeu. Assim, não 
é de admirar que, em sua esteira e na da crítica iluminista ao 
obscurantismo, os maskilim da Europa Oriental levassem o combate ao 
hassidismo para o terreno do ídiche. A fim de ter acesso às massas e 
difundir entre elas as idéias da ilustração cultural e da reforma religiosa, 
puseram-se a escrever no idioma do povo. Daí resultou uma escritura que 
não se restringiu ao ataque parodístico às instituições e aos costumes, mas 
que teve precisamente neste gênero, em forma de conto satírico e 
sobretudo de comédia, as obras mais representativas, cujo feitio 
teatralizante, marcado pela ironia dramática, levaram a uma das principais 
matrizes do novo discurso ficcional iídiche [...]. (GUINSBURG, 1996, p. 79). 

 

Mesmo considerado um dialeto sem grande valor formal, o mameloschn tinha 

um inegável alcance popular, que não pôde servir como ferramenta de divulgação 

de Ilustração e de reformas religiosas pregadas pela Háscala, que procurou utilizá-lo 

sempre nesse sentido. 
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Na prática, mesmo com uma postura que procurava denegrir o idioma, a 

produção de textos pelos seguidores da Háscala, nesse período, enriqueceu 

sobremaneira, o arcabouço linguístico do iídiche, pois, além das produções literárias 

voltadas à pura estratégia de propagação dos ideais político-religiosos, foram feitos 

também, trabalhos voltados para a divulgação científica, o publicismo, a tradução e a 

pedagogia. 

Assim, mesmo que por vias alternativas, o iídiche se arraigou à produção 

literária da Háscala. Gradativamente, os escritores deixaram de utilizá-lo de forma 

puramente sarcástica, fazendo com que os seus textos refletissem os valores de um 

iluminismo moderado, servindo como elo entre o movimento social e o homem 

comum. 

 

2.3.2 Propagação do idioma iídiche pelas Américas 

 

O processo de dispersão dos judeus aschkenazim alcançou, também, outros 

continentes, principalmente a partir da segunda metade do século XIX, chegando a 

países como os Estados Unidos, Canadá, a África do Sul e a Austrália. Da viagem, 

os imigrantes trouxeram, com eles, o idioma iídiche, tratando de adaptá-lo e 

aculturá-lo às novas realidades que encontravam. 

Para Guinsburg (1996), a vinda para os Estados Unidos, que era considerada 

uma terra de grandes oportunidades, acarretou na estruturação de um complexo 

ramificado de instituições religiosas, educacionais, associativas, sindicais, culturais e 

políticas, voltadas para a defesa dos interesses dos imigrantes judeus, que 

enfrentavam diversos problemas nas esferas tanto trabalhistas, como sociais, no 

início da estruturação de suas comunidades, nas novas terras Norte-americanas. 

A imprensa Norte-americana atravessava, nessa época, um período de 

grande desenvolvimento tecnológico e constante expansão de seu público 

consumidor, o que tornou ainda mais profícuo um cenário que favorecia a difusão de 

uma literatura iídiche, em larga escala. 

Por apresentar um cenário favorável ao exercício e à divulgação do iídiche, os 

Estados Unidos se tornaram seu maior foco de proliferação, fora da Europa, 

concentrando no seu território, em função das imigrações judaicas, uma 

considerável parte dos artistas e literatos que utilizavam o idioma nas suas 

produções. 
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Historicamente, o idioma iídiche apresenta, no seu percurso de 

desenvolvimento, um curioso panorama de extrema resistência e adaptabilidade. Os 

seus criadores, os judeus, de origem aschkenazim, foram alvo de várias chacinas na 

Alemanha, principalmente no período da Segunda Guerra Mundial, em função dos 

valores nazistas, majoritariamente adotados naquela região. Esse fato, que 

acarretou na morte de grande parte da população falante do iídiche, seria o 

suficiente para justificar uma potencial extinção do idioma. Os sobreviventes, porém, 

o mantiveram e o sofisticaram, de uma forma que o tornou singular, no universo dos 

estudos linguísticos. 

 

[...] os modos sintagmáticos e paradigmáticos do mameloschn são de uma 
flexibilidade e de uma capacidade de absorção espantosas. Também é 
opinião firmada que seu poder de engendramento, sem perda de padrões 
peculiares e inerentes, parece superior ao de muitas línguas hoje 
dominantes e consideradas modernas por sua dinâmica interna. Não será 
por outro motivo, por exemplo, que o ídiche conheceu, como poucas 
línguas, uma ampliação e atualização incessantes de seu dicionário 
vocabular em função do contexto vivido. (GUINSBURG, 1996, p. 34). 

 

Com o passar dos anos, após o holocausto, o idioma foi, gradativamente, 

caindo em desuso pelas massas. As relações com os gentios repercutiram em um 

processo de aculturação, que atingiu fortemente o idioma. 

 

A partir do início da II Guerra Mundial, ou até mesmo - em alguns países – a 
partir da ascensão do nazismo, não é exagero afirmar que as comunidades 
judaicas da Europa Oriental experimentaram uma descontinuidade brutal 
em seu modo de ser, porque sua população emigrou ou foi dizimada pelo 
nazifacismo. (WALDMAN, 2010, p. 60). 

 

De modo gradativo, o mameloschn deixou de ser utilizado pelos judeus, de 

uma forma que beira a ironia; saindo dos guetos, onde se originou e encontrou 

espaço, principalmente nos últimos quarenta anos, para sobreviver no âmbito das 

universidades. Sendo estudado, teorizado, possuindo uma gramática própria e uma 

ampla literatura, o iídiche, apesar de ganhar um respaldo que lhe rendia 

reconhecimento, perde o frescor e o dinamismo de sua forma inicial, que o tornou 

tão singular. 

Diversas universidades israelenses, europeias e americanas adotaram nos 

seus quadros a oferta do idioma iídiche como componente curricular. Além disso, 
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diversos grupos de pesquisa tinham, como foco, o estudo do idioma tanto pelo viés 

histórico, como o linguístico. 

Hoje, o iídiche é, antes de tudo, um instrumento de análise, e não mais de 

criação. Com os estudos históricos do idioma, ele aponta para registros de uma 

língua que, por dez séculos, foi capaz de resistir as mais adversas condições, saindo 

das camadas mais humildes da sua sociedade, se tornando um elo comum do povo 

judeu, sempre florescendo e se enraizando. Nesse percurso, estruturou-se um 

universo, onde perseguições, processos constantes de emigração, chacinas 

calcadas no preconceito e uma acentuada repressão, fizeram parte dos ingredientes 

que lhe deram as características que apresenta contemporaneamente. 

O idioma iídiche chega aos nossos dias, mesmo que de forma acanhada, se 

comparada ao seu ápice, entre os séculos XIX e XX. 

Encontrando o seu nicho de falantes numa proporcionalmente pequena 

parcela da sociedade judaica formada, em sua maioria, por judeus ortodoxos e 

também, na esfera dos estudos de cunho acadêmico, o iídiche, atualmente, resiste e 

subsiste, mesmo num cenário que, à primeira vista, não apresenta uma perspectiva 

promissora para o seu desenvolvimento no futuro, mas que, ao mesmo tempo em 

que isso é perceptível, é inegável também, que seu percurso seja marcado pela 

adaptabilidade e a negação da própria extinção. 

 

2.4 O TEATRO IÍDICHE 

 

Em função de uma política social que favorecia a miscigenação étnica entre 

judeus e gentios, a arte judaica ganhou visibilidade e repercutiu, de forma 

massificada,  alicerçando, no século XIX, uma base propícia para o embasamento 

do seu teatro. As suas expressões artísticas ganharam, gradativamente, maior 

sofisticação; entre elas, as artes cênicas, obviamente. 

É explícita a relação entre o teatro iídiche e o mameloschn. Entretanto, essa 

relação direta entre o dialeto e as artes cênicas, não ocorre, desde a origem do 

teatro judeu, que pelas suas raízes antecede, em muito, o século X, período em que 

começa a se estruturar o idioma iídiche. 

Para Guinsburg (1996), a época talmúdica, datada a partir do ano 332 a.C. já 

apresentava traços do que pode ser interpretado como uma proto-história do teatro 
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judeu, notada a partir de ritos interpretativos em forma de pantomima, ocorridos 

durante a festa da Rainha Ester (Purim). 

A festa se dava em função da comemoração dos feitos escritos em um texto 

considerado sagrado pelos judeus, no Rolo chamado Meg(u)ilá. Nele, há a narração 

de salvação, do povo judeu, de um latente extermínio, enquanto esse se encontrava 

sob o jugo dos Persas. A libertação dessa situação ocorreu a partir da intervenção 

da Rainha Ester, que por suas habilidades estratégicas, fez com que deixasse de 

acontecer a matança dos judeus, que havia sido planejada por um servo bajulador 

de Hamam, o rei Persa. 

Apesar das apresentações na festa já trazerem sinalizações de uma cena,  

em meados do século XVI, apenas nos territórios povoados pelos aschkenazim, 

acontecia a tradução de textos do livro de Ester, visando a apresentação 

propositalmente teatralizada. Em meados de 1555 é feito, em Veneza, ao que 

parece, por um judeu polonês, o uso, pela primeira vez, do termo Purim-schpil, em 

um poema iídiche, sobre o conteúdo do Meg(u)ilá de Ester. 

 

Esta e outras obras em verso, que nos séculos XV e XVI abordam o tema 
em questão, eram consideradas, segundo tudo indica, Purim-schpil. De todo 
modo, é certo que a expressão foi aplicada, de início, a um monólogo em 
versos que parafraseava trechos do livro bíblico de Ester ou parodiava 
composições litúrgicas ou sagradas, e que na festa de Purim era recitado 
para divertir um auditório, por um intérprete às vezes paramentado 
teatralmente. (GUINSBURG, 1996, p. 55). 

 

Além do Purim, na época talmúdica, outras manifestações culturais foram 

seminais, para o que viria a se tornar o moderno teatro iídiche. Dentre elas, as 

celebrações religiosas do Seder Pascal, Primícias e Cabanas. No âmbito da 

literatura, ocorreram influências dos escritos dos antigos hebreus, onde se destaca o 

livro de Jó e o Cântico dos Cânticos, além de ritos e mitos de fundo semítico comum. 

Com o passar do tempo e o desenvolvimento de uma maior sofisticação 

dessas bases narrativas, origina-se um teatro popular judeu, tendo, na figura dos 

animadores de eventos, seu principal núcleo. 

Foram quatro, os tipos principais desses profissionais: o schpilman, o leitz, o 

marschalik e o badkhan que, apesar de terem, em linhas gerais, a mesma função, 

apresentavam especificidades que caracterizavam cada um. 

Suas atuações sempre estavam abertas para inovações que 

proporcionassem um melhor entretenimento ao seu público. Em função disso, as 
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atividades, que num primeiro momento, eram características de um leitz, por 

exemplo, poderiam ser adotadas por um marschalik, ou vice-versa, numa relação de 

trocas artísticas recíprocas entre as diferentes classes de animadores. 

De acordo com Guinsburg (1996), o oschpilman utilizava a pantomima e a 

música nas suas apresentações para exprimir estados de espírito e os conteúdos 

configurados no poema épico. Já na atividade do leitz, existia uma associação mais 

direta do seu trabalho com a provocação do riso, da jocosidade. No marschalik é 

marcante sua característica como um mestre de cerimônias, associado aos ritos 

matrimoniais judaicos. Ao mapear esses artistas, detecta-se, também, a figura do 

badkhan, surgida em períodos de profunda repressão, quando não havia espaço 

para o riso fácil. O badkhan atuava como um declamador que, mais do que 

puramente divertir, procurava reconfortar e edificar. 

As atividades desses artistas caracterizam uma primeira fase para o teatro 

iídiche. Não se sabe ao certo quando se deu o seu início, mas seu término ocorreu 

de forma fragmentada, primeiro na Alemanha em meados do século XV, e, 

posteriormente, nos países eslavos, durante o século XVII. 

As principais contribuições desse período de estruturação dos lampejos das 

artes cênicas judaicas, vêm com a assimilação, na sua cultura, da atividade de um 

“ator” que se apresentava no interior das casas e em festividades dos mais 

diferentes tipos. Além disso, ocorre, posteriormente, outro salto no desenvolvimento 

da estrutura cênica, com a passagem do monólogo dramático para o dialogal, 

principalmente em cenas cômicas.   

A segunda fase, tem início no século XV, se estendendo até o teatro 

moderno. Nesse cenário, a peça do Purim se torna um divisor de águas, a partir do 

momento em que ganha uma nova formatação, que amplia seu âmbito; inicialmente 

destinado às apresentações em residências, se voltando, depois, para públicos cada 

vez maiores, que passam a pagar para ver as apresentações, em espaços 

apropriados. 

Segundo Guinsburg (1996), o Purim-schpil modificou-se, também, 

estruturalmente, tanto na esfera do espetáculo, como na literária, abrindo, 

gradativamente, espaços para as influências estéticas, advindas do convívio entre 

judeus e gentios. A partir daí, o teatro alemão teve maior penetração, como fonte de 

inspiração no que viria a ser sua formatação cênica própria. Paralelamente, havia 

também a assimilação de aspectos cênicos de companhias teatrais inglesas, 
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denominadas Englische-Komedianten, que se apresentavam pela Europa de forma 

itinerante. Além dessa, a Commediadell´Arte italiana foi também, uma influência 

considerável. Posteriormente, no decorrer do século XVII, entram, de maneira 

contundente nesse universo referencial, aspectos do drama burguês didático-

racionalista. 

Comparativamente, foi nessa fase, quando teve lugar uma larga ampliação 

temática e estrutural do que se entendia como teatro iídiche antigo.  Entretanto, 

essas mudanças não se traduziam apenas em aspectos positivos, no que tange às 

características seminais da cena judaica. 

O aumento gradativo da variedade de estímulos externos à sua cultura, fez 

com que o teatro judeu se sofisticasse e se adequasse às exigências formais de um 

palco que não era originalmente o seu. A simplicidade e a espontaneidade que lhe 

caracterizava quando tinha como público apenas moradores de humildes 

comunidades aschkenazim, foram sufocadas pelos grilhões de uma estrutura cada 

vez mais hermética, passando de uma postura carnavalesca e suave para uma cada 

vez mais séria e regrada. 

A festa do Purim manteve suas características de celebração, mesmo 

sofrendo transformações em vários outros aspectos. Também manteve sua seiva 

primitiva e suas antigas formas, subsistindo, no Leste europeu, até as vésperas da 

Segunda Guerra Mundial e em Israel, posteriormente. 

 

2.4.1 Marcos modernos iniciais no teatro iídiche  

 

Num levantamento histórico do desenvolvimento da cena judaica, é possível 

mapear, em meados do século XIX, na Europa, o imediato predecessor do que viria 

a ser o ator do teatro iídiche moderno: o artista de variedades denominado Bróder-

Singer. Reflexo de um gênero do entretenimento que alcançou grande sucesso entre 

os judeus, teve, em ambientes informais, como adegas e casas de pasto, os seus 

primeiros espaços de trabalho. 

Esses artistas ostentavam, no seu arcabouço artístico, números de música, 

mímicas e variedades que despertavam grande simpatia aos olhos do seu público, 

que era, na sua maioria, de classes não abastadas. Essa afinidade se dava em 

função do acervo temático dos artistas que, a partir das suas qualidades 
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interpretativas, satirizavam os ricos e os aproveitadores, além de adotar, também, 

como tema de seus números, a labuta dos trabalhadores mais simples e explorados.   

A denominação que receberam de Bróder-Singer se deu em função do 

grande sucesso desse tipo de espetáculo em Brody, na época um importante e ativo 

centro comercial da Galícia, onde o Bróder-Singer (Cantor de Brody) ganhou 

considerável repercussão. 

 

Nas décadas de 1860 e 1870, os Bróder-Sínger levaram seus números aos 
principais centros judaicos da Europa Oriental. Pela própria natureza de 
suas apresentações, constituíram-se num dos pontos de partida doprocesso 
que suscitaria o teatro iídiche moderno. Foram esses conjuntos que lhe 
forneceram, quando se cristalizou, os primeiros elencos, e um Bróder-
Sínger, Israel Gródner (1841-1881), é tido como o intérprete pelo qual 
começa a existir propriamente o ator judeu. (GUINSBURG, 1996, p. 131). 

 

Vindo na esteira do sucesso dos Bróder-Síngers, surge como mais um divisor 

de águas, na transição do artista de variedades para o ator dramático judeu, a figura 

de Abraão Goldfaden (1840 –1908), fundador do teatro iídiche e grande difusor das 

artes cênicas entre os judeus. 

Tendo ingressado no mundo das artes, a partir da atividade de Brodér-Sínger, 

Goldfaden percebeu que havia um potencial latente de expansão para as 

abordagens narrativas utilizadas, até então, pelos artistas de variedades. Aos 

poucos, foi formulando apresentações que saiam do formato de quadros herméticos  

com temáticas soltas, e passou a dar um encadeamento às ações, criando 

narrativas contínuas. 

Sua primeira iniciativa no teatro dramático se deu em 1876, quando, em 

companhia de outros dois Brodér-Síngers, Israel Gródner (1841-1881) e Sokher 

Goldstein (1887?), montou a primeira peça profissional do teatro iídiche. 

As apresentações lembravam, em muito, a estrutura narrativa da 

Commediadell´arte. Inicialmente, os atores tinham um direcionamento geral para 

suas ações, as chamadas coplas, a definição das suas respectivas personagens, ou 

o que dizer a respeito delas. A partir desses apontamentos gerais, se interpretava, 

dando-se espaço aos improvisos nas falas, com o intuito de dinamizar as 

apresentações e a interação com o público. Outro detalhe que se tornou 

característico nesse tipo de apresentação foi que, sempre ao final dos espetáculos, 

quando as cortinas se fechavam, era feita uma explanação para o público, sobre 

uma proposta de teor moral das histórias representadas. 
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Ocorre, então, o surgimento do trabalho de atores propriamente ditos, a partir 

da diferenciação do trabalho executado pelos Bróder-Singers. Assim, números 

musicais e mímicos feitos, inicialmente, ganham potência pela intensificação 

dramática, proporcionada pela adição dos acessórios narrativos da intriga e do 

diálogo. 

Estimulado pelo seu sucesso inicial, Goldfaden desenvolveu textos 

específicos para o universo teatral, feitos para o gênero da comédia. Seu trabalho 

tem fortes influências culturais do universo judaico, mas também abre espaço para a 

identidade estética das artes cênicas dos gentios. Tendo contato com o repertório 

teatral e literário Europeu, desde a sua infância, o autor assimilou esses estímulos e 

os externalizou em seu trabalho, como teatrólogo. Essa transição, para uma escrita 

exclusivamente teatral, sem visar, como mídia, livros ou jornais e sim, feito para uma 

apresentação no palco, destinada a uma plateia, era algo sem precedentes, em sua 

época. 

Como consequência de uma bem sucedida empreitada profissional, surgiu a 

necessidade de ampliar a equipe de atores, uma vez que os textos das peças 

abarcavam uma quantidade cada vez maior de personagens simultâneas em cena. 

Na busca de atores para um teatro que não possuía essa mão de obra formada, 

Goldfaden recrutou, além dos já usuais profissionais de Bróder-Sínger, coristas de 

sinagogas. 

Nesse período inicial de estruturação e afirmação de uma formatação para os 

elencos, aconteceu uma inovação considerável no que tange as representações das 

personagens femininas. Depois de ser, primeiramente, interpretadas pelos homens, 

aconteceu a entrada de mulheres, nesse seminal “elenco” iídiche. 

Com notável capacidade criativa e grande energia, Goldfaden acumulou 

varias funções no seu grupo teatral, trabalhando como autor, diretor, cenógrafo, ator 

e empresário. 

Para Guinsburg (1996), a produção de Goldfaden nas artes cênicas, se divide 

em duas fases distintas. Suas peças do período inicial não tinham um 

aprofundamento temático sofisticado; buscavam o puro divertimento e abrangiam, 

em sua maioria, comédias com pouca sofisticação, não se preocupando com 

aspectos da vida judaica, de forma aprofundada. Esse posicionamento estético 

tornou a obra de Goldfaden alvo de críticas por parte dos literatos, principalmente 

pelo renomado escritor iídiche Isaac Leib Peretz (1852-1915). Além disso, 
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transformações políticas ocorridas na Rússia, que oprimiram de forma acentuada os 

judeus, estimularam as mudanças temáticas que viriam a atingir a estética de suas 

peças. 

A segunda fase do seu trabalho, de cunho mais politizado e crítico, tem início 

no decorrer da década de 1880, quando o autor acrescenta ao seu mote criativo 

soluções narrativas, no gênero drama. O desenvolvimento de sua obra nessa 

direção, como uma reação às críticas dos literatos e à situação de grande 

instabilidade social, na qual seu povo estava inserido, faz evoluir, positivamente, seu 

estilo. 

Mesmo não sendo genial nas inovações às narrativas, Goldfaden foi o mais 

influente autor do teatro iídiche. Ao longo de sua carreira montou mais de sessenta 

peças, entre comédias, operetas, vaudevilles e dramas, dentre as quais, muitas 

apresentaram personagens que se tornaram parte do folclore judaico. 

 

Schmendrik, Kúni-Leml, Bobe Iakhne e seu adversário Hotzmakh 
continuaram vivos na metamorfose da cena e na imaginação do povo, tendo 
em alguns casos adquirido o estatuto lingüístico de substantivos comuns, 
estando dicionarizados como tais, tanta é a freqüência com que passaram a 
ser empregados na fala coloquial. (GUINSBURG, 1996, p. 138). 

 

Na Europa, a instabilidade política da Romênia e do império czarista, 

culminou numa forte repressão ao teatro judeu, forçando Goldfaden a se afastar das 

suas origens e percorrer outros lugares, como Lemberg, na Áustria-Hungria, Paris, 

Londres, cidades romenas até, finalmente, aportar em Nova Iorque. 

Pouco antes da sua morte, em 1908, o autor estreou a sua última produção 

nos palcos de Nova Iorque. Tratava-se de um drama intitulado Ben Ami, que, após 

uma estreia de sucesso mediano, alcançou grande destaque no universo da cena 

iídiche Norte-americana da época. 

Goldfaden, como precursor, influenciou toda uma gama de artistas que viriam 

posteriormente; alguns desses, surgindo de divisões internas do seu próprio grupo. 

Em 1905, na América do Norte, havia cerca de 10 grupos profissionais atuantes, 

que, na sua formação, em muitos casos, abarcavam famílias inteiras. Nesse período, 

a quantidade de atores desses grupos já alcançava as cifras das centenas. 
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2.4.2 A renovação com a literatura 

  

Vivendo numa realidade de profunda repressão no continente Europeu, os 

judeus tiveram, na vinda à América do Norte, a esperança de encontrar uma 

realidade mais digna de sobrevivência. 

 

[...] O processo de instauração desse novo foco de criação literária 
começa por volta de 1880, quando os pogroms czaristas e outros 
fatores, socioeconômicos e políticos, desencadeiam a emigração em 
massa dos judeus da Europa Oriental. Muitos dos seus intelectuais, 
escritores e artistas, por razões das mais diversas, os 
acompanharam nessa busca de um novo mundo. (GUINSBURG, 
1996, p. 199). 

 

Entretanto, com sua chegada nas Américas, essas esperanças iniciais se 

transformam em decepções, principalmente no que tange às expectativas de uma 

melhor qualidade de vida. O opressor assume um novo aspecto; passa a ser a 

engrenagem industrial plutocrata do capitalismo norte-americano, do fim século XIX, 

que absorve as imensas levas de judeus vindos da Europa, como mão de obra 

barata, destinada aos empregos que ofereciam as piores condições, tanto 

financeiras, como de trabalho. 

Além dos baixos salários e condições desumanas de trabalho, outros fatores 

agravaram ainda mais a situação de precariedade dos emigrantes. As moradias 

disponíveis eram cortiços, em guetos, sem a menor estrutura sanitária. 

Consequentemente, os problemas de saúde se multiplicavam de forma acentuada, 

principalmente com a proliferação da tuberculose. Não tardou, para que surgissem 

os primeiros protestos contra tais condições de trabalho e moradia. 

Inicialmente, a mídia, da qual se serviram os revoltosos para a divulgação dos 

seus problemas e exigências de melhorias, foram os atos panfletários.  Nesses 

impressos, distribuídos entre as vítimas do descaso social durante suas 

manifestações públicas, havia um teor voltado para a pregação de ideais de cunho 

socialista. 

Apesar dos problemas enfrentados na sua chegada, as características 

históricas de adaptabilidade dos judeus, mais uma vez se apresentaram. A partir de 

uma forte união de classe, foi organizado um movimento sindical extremamente 

ativo. 
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A possibilidade de protestar livremente pelos seus direitos, alternativa que 

desconheciam na Europa, foi abraçada de forma veemente. Para potencializar sua 

mensagem de justiça social, jovens e revoltados poetas produziam textos que 

falavam da miséria e da angústia das massas de trabalhadores, o que funcionava 

como um catártico grito que se multiplicava nas bocas dos leitores, como hinos 

durante reuniões, piquetes e greves. 

Esses poetas iídiches seguiram, durante sua trajetória literária nos Estados 

Unidos, por três caminhos distintos de temática: primeiro, tinham como foco, 

circunstâncias de âmbito social, onde usavam seus textos como vitrines das 

situações de subemprego e miséria dos trabalhadores; depois, viram no ideal 

nacionalista, uma rica vertente de inspiração, onde a capacidade de superação do 

povo era colocada em potencial. Na terceira abordagem temática, se inicia uma 

nova tendência estética na dramaturgia, deixando de existir um elo político e/ou 

ideológico nas poesias e a figura do autor como sujeito artístico, ganha espaço. A 

poesia passa a ser um instrumento das suas percepções do mundo, da sua 

expressão pessoal. 

Nesse trajeto de criação, um suporte que foi utilizado largamente pelos 

poetas, substituindo os panfletos utilizados inicialmente, foram os jornais em iídiche, 

fruto da imprensa judaica que, na época, teve grande avanço técnico e cultural.  

Apesar de gradativamente ganhar um maior espaço para sua produção, a 

poesia iídiche só chegou a um movimento de ruptura transformadora, na sua 

literatura, a partir da atuação de literatos do grupo dos Iung(u)e,  

 

Assim, as teorias e as práticas artísticas dos jovens vanguardistas, os 
primeiros das letras iídiches, soaram como um atrevimento que beirava a 
loucura e provocaram grande oposição do establishment da época. 
Contudo, a contribuição dos Iung(u) e para a renovação das letras judaicas 
foi extraordinária. Procurando tirar o estro iídiche do provincianismo estético 
e do regionalismo literário da “cidadezinha”, enriquecem a língua com 
sonoros e fulgentes neologismos, a arte poética com técnicas e 
procedimentos inovadores e o fundo da literatura disponível no vernáculo do 
povo com magníficas traduções de textos não só ocidentais como também 
japoneses, chineses, persas, egípcios e árabes, mas principalmente com 
obras originais, de mérito inegável. (GUINSBURG, 1996, p. 215-216). 

 

Nos anos de 1920 e 1930, entre as duas grandes guerras mundiais, a 

produção literária iídiche atinge seu ápice, no que concerne à repercussão como 

mídia significativa, sendo produzida para um amplo leque de gêneros temáticos, 

entre eles a crítica teatral judaica, filosofia da história, literatura e política. Como 
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sintoma, nesse cenário promissor para a produção literária iídiche, obras de autores 

judeus escritas naquele idioma, começaram a ser traduzidos, de forma abrangente, 

para a língua inglesa. 

O uso do idioma iídiche para essas publicações foi o primeiro reflexo de uma 

produção inédita, feita nas novas terras. A partir desse estopim, com a poesia que 

difundiu o idioma iídiche com grande abrangência, abriram-se os caminhos para 

outras modalidades da arte iídiche, dentre as quais, o teatro, obviamente. 

A atuação dos jovens escritores e intelectuais que tinham como maior 

expoente, a figura de I. L. Peretz, desencadeou, em meados de 1907, um 

movimento em prol de um melhor teatro. Esse movimento foi fortemente influenciado 

por aspirações estéticas já trazidas da Europa. 

 

Tratava-se em essência de uma reivindicação em favor do “teatro literário”, 
isto é, voltado sobretudo para qualidade do texto, muito embora também se 
entrosasse, àquela altura, com os desejos de elevar o nível da realização 
dramática em termos de atuação e de cenificação, como conseqüência dos 
esforços em curso não só na Rússia e como já se pateteara na tentativa em 
1908, da trupe de Hírschbein, de apresentar um repertório “de arte” na cena 
iídiche. (GUINSBURG, 1996, p. 267). 

 

A atuação e a repercussão das realizações desses literatos ajudaram a 

alicerçar os moldes do que viria a ser, classificado pela crítica da época, como teatro 

iídiche moderno, sobretudo no que tange ao seu reconhecimento como uma forma 

de arte de elevado nível culto. 

 

2.4.3 Precursores 

 

Com o advento da proibição das atividades teatrais na Rússia, em 1883, 

acontece um êxodo massificado por integrantes do teatro iídiche, para o continente 

americano. A chegada desses atores e dramaturgos, entretanto, não se traduz em 

um panorama de maior sofisticação narrativa para as artes cênicas, se levados em 

conta a qualidade dos textos dramáticos e o nível dos espetáculos produzidos após  

sua chegada. 

Se comparado à produção literária, o maior expoente das qualidades 

artísticas dos judeus na época, a dramaturgia teve, em território americano, um 

desenvolvimento bem mais lento e cadenciado. Esse percurso pode ser, de maneira 

sintética, dividido em duas fases. 
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A primeira fase, iniciada em 1882, visou à introdução e a estabilização de 

uma estrutura midiática formada em função do teatro. Ela teve como precursor, 

nessa tarefa, Bóris Tomascheviski (1863–1933). Tomascheviski criou, a partir de 

adaptações das operetas escritas por Goldfaden, a matéria prima que estruturaria a 

produção teatral daquele período, na ribalta de Nova Iorque. 

Esses passos iniciais foram seguidos por outros autores, que perceberam o 

crescente interesse comercial em torno dos palcos. Dois desses teatrólogos, 

ganharam maior amplitude. Foram eles: Moische Hurvitz, o “Professor”, e Iossef 

Latailner. 

 
Mas o repertório que então apresentavam era composto unicamente de um 
extravagante conjunto de desgrenhados melodramas, operetas, tzaitbílder 
(quadros de época), comédias e valdevilles, que Moische Hurvitz, o 
“Professor” (1844), e seu rival, Iossef Latainer (1853-1935), produziram em 
série, pilhando, remendando e adaptando tudo o que lhes caía sob as mãos 
e que se prestasse ao tablado. (GUINSBURG, 1999, p. 206). 

 

Os empresários do setor também contribuíram para esse cenário, através da 

adoção de uma postura invasiva e extremamente prejudicial, uma vez que eles 

possuíam um grande poder de decisão sem, na maioria das vezes, terem nenhum 

refinamento estético, o que resultou na instauração de um regime para as artes 

cênicas, que visava, tão somente, à obtenção do lucro fácil, pela via de um teatro 

simplório. 

Com seu surgimento, no cenário teatral iídiche americano de Iaakov Gordin 

(1853–1909), essa perspectiva, veria possibilidades de mudanças. Ele foi um 

dramaturgo que, com a imposição de sua postura profissional, iniciou a segunda 

fase de exploração daquela mídia, a partir de 1891, tendo o cultivo de uma estreita 

relação com a literatura, como tradutor de Ibsen, Strindberg, Tolstói e Górki, na 

Europa. Quando vem da Rússia para os Estados Unidos, por motivos políticos, 

buscando alguma atividade que fizesse justiça à sua formação, encontra espaço 

para trabalhar como autor dramático. Sua escolha se traduz no surgimento de textos 

extremamente elaborados, do ponto de vista narrativo. A variedade do arcabouço de 

autores que Gordin dominava, é percebida nos seus textos teatrais, onde se inspira, 

entre outros autores, em Eurípedes, Calderón, Schiller, Gutzkov, e Haupmann. No 

cenário americano, estreou como autor do drama Der Íidischer Kenig Liar (O Rei 

Lear Judeu), em 1892. A partir daí, são colocadas nos palcos, soluções narrativas 

até então não utilizadas pelo teatro iídiche. Isso é notado, principalmente, pela 
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escolha dos temas, que passaram a mostrar, na maioria das suas peças, situações 

verossímeis. O teatro incidiu a mostrar problemas morais e sociais, que faziam parte 

da realidade dos, que o assistiam nas peças. 

A reforma promovida pelo trabalho de Gordin, foi a viga mestra que estruturou 

o que veio a ser denominado, posteriormente, como a época de ouro do teatro 

iídiche. Nela se estabeleceram profundas mudanças na forma de interpretação, 

quando o foco se tornou a representação mais naturalista, onde se refletia para o 

publico, de maneira clara, conflitos, vontades e emoções. 

Apesar das inovações propostas pelo autor, ele não pôde estabelecer uma 

ruptura total com o teatro, que já se encontrava estabelecido, à sua chegada. Era 

necessária uma conciliação com o padrão estético reinante. Assim, o autor, mesmo 

nos textos de caráter mais denso, dava toques de peripécias melodramáticas, com 

uma inversão de fortuna das personagens, sem causa estrutural adequada, ou, 

criava desenlaces felizes para situações basicamente trágicas ou, ainda, encaixava 

condimentos humorísticos ou supérfluos, nas tramas. 

Gordin deixou, ao longo de sua profícua carreira, tendo feito mais de setenta 

peças, um rastro claro e embasado para os autores que vieram posteriormente. 

Fazendo justiça ao legado desse predecessor, dois outros autores ganham destaque 

pela qualidade dos seus textos. Foram eles, Leon Kobrin (1873–1946) e 

ZalmanLíbin (1872-1955). 

 

2.4.4 Os grandes difusores 

 

A organização sindical dos trabalhadores judeus, na América do Norte, foi 

primordial para a estruturação do seu teatro. Na década de 1900, em Nova Iorque, é 

fundado o Arbaiter Ring (círculo operário), a mais profícua entidade judaica de apoio 

sindical estruturada na época. Entre suas metas, além de, obviamente, reivindicar 

melhorias trabalhistas, tinha como foco o ganho de qualidade de vida para seus 

associados, principalmente através do estímulo à educação e à cultura. 

A realização desses objetivos se deu por uma ação de fomento, que gerou a 

construção de escolas, clubes, revistas, corais e grupos dramáticos, tendo nesses 

grupos dramáticos, um núcleo de grande divulgação do teatro  às massas. 
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 Procurando gerenciar de uma forma mais organizada a atividade teatral, o 

Arbaiter Ring promoveu a criação de uma entidade específica para atuar naquela 

área, o Folksbine. 

Criada sem fins lucrativos, sempre buscando gerar, valorizar e preservar um 

repertório dramatúrgico de qualidade para seu povo, a entidade trabalhou, 

procurando sempre uma identidade étnica judaica, na formatação de suas peças. 

Com esse intento, valorizavam a língua, a literatura e a dramaturgia iídiches. 

Sua estrutura de funcionamento adotou um conjunto de regras éticas e 

disciplinares próprias. Elas visavam uma metodologia que não gerasse estimulo a 

nenhum tipo de favorecimento aos integrantes, na escolha das funções, durante as 

temporadas de apresentações. No âmbito da formatação dos elencos, os papeis não 

eram escolhidos por uma disputa entre os atores. O encenador escolhia o que lhe 

parecesse mais apto à determinada personagem, sendo soberana, a sua decisão.  

. Entretanto, os atores tinham a liberdade de tentar convencê-lo do contrário, 

através de demonstrações. Havia uma política interna de acúmulo de tarefas e, 

assim, todos os integrantes trabalhavam, tanto no palco, como na coxia. 

Anualmente, era feita uma eleição para escolha dos diretores e dos comitês de 

leitura, que definiam o que seria encenado nas montagens vindouras. 

A maioria dos espetáculos feitos pelo Folksbine teve como local de 

apresentações, o palco do Neighborhood Playhouse. Esse Teatro ganhou, em 

função disso, reconhecimento como um dos grandes focos de estímulo e difusão da 

moderna dramaturgia iídiche nos Estados Unidos. 

A identidade própria adquirida pelo teatro iídiche, também se deu fora do 

âmbito da Folksbine. Maurice, ou Morris Schwartz (1890-1960) iniciou, de forma 

independente, sem vinculação direta aos órgãos de apoio, as atividades do Iídicher 

Kusnt Teater (teatro iídiche [ou judeu] de arte), que ficou mais conhecido com o 

passar do tempo, por sua sigla IKT. 

Fundado em 1918, o IKT se destacou pela sua abordagem independente, se 

mantendo sem amparo institucional, exceto pela venda de espetáculos para 

organizações culturais e sindicais judaicas.   

Um fato que caracterizou suas apresentações, foi um grande cuidado com a 

seleção dos textos que seriam encenados. A sua dramaturgia tinha, nos grandes 

clássicos consagrados, uma vertente das suas produções. Além disso, por Schwartz 

possuir estreitos contatos com o universo literário que fermentava em Nova Iorque, 
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abriu espaço, no seu palco, para uma nova leva de novos autores que eram, então, 

destaques literários. 

Apesar de profundamente voltado à perspectiva de uma identidade judaica 

nas artes cênicas, os espetáculos não ficaram indiferentes às inovações estéticas e 

tecnológicas advindas de outros estilos teatrais, marcadamente o teatro Americano e 

o Europeu, responsáveis por influenciar um considerável desenvolvimento 

tecnológico em diversas áreas como produção, iluminação e cenografia. 

Mesmo com um regime de completa dependência de suas bilheterias, o IKT 

conseguiu manter uma constância de espetáculos, nos seus palcos. Nas décadas de 

1920 e 1930, perpassa seus melhores anos, tendo grande destaque no universo da 

cena iídiche. Entretanto, com o pós-guerra, começou sua fase de declínio, devido a 

uma gradativa diminuição do seu público, o que se deveu, em muito, ao processo de 

aculturamento que atingiu os judeus de forma mais contundente, nesse período 

histórico. 

Em 1955, após ter apresentado mais de cento e cinquenta produções nos 

seus palcos, o IKT encerra suas atividades, deixando como legado profundas raízes 

no panorama teatral judeu, colocando-o num nível de arte reconhecidamente culto. 

O trabalho de Morris Schwartz não teve um reconhecimento unânime dos 

seus funcionários, o que veio a gerar dissidências numa parte do seu grupo. 

Liderados por Ben-Ami e tendo o apoio financeiro de um empresário que estava 

disposto a investir na cena iídiche, essa equipe montou uma companhia autônoma 

denominada Dos Naie Iídiche Kunst Teater (novo teatro de arte iídiche), em meados 

de 1919. 

O perfil do grupo agregou valores de uma orientação coletivista, em alguns 

aspectos muito parecidos com os adotados pelo Folksbine. Essa postura se deveu 

às influências assimiladas por Bem-Amin, no período anterior à sua vinda para Nova 

Iorque, quando viveu na Europa e teve contato com um grupo de teatro de arte de 

Moscou chamado Hírschbein Trupe. 

Chegando à América do Norte, em 1913, seu trabalho apresentou inovações 

no estilo dramático iídiche, em voga. Estas, fortemente influenciadas pela escola 

russa, da qual fazia parte, sobretudo, pela adoção de um modelo stanislavskiano na 

estrutura do espetáculo. 

Na estruturação do seu novo grupo, após a separação do IKT, Ben-Amin 

elaborou termos que visavam traçar objetivos e métodos de trabalho para sua 
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equipe. Dentre eles, destaca-se dois, que refletem de forma clara, o perfil adotado 

pelo Dos Naie Iídiche Kunst Teater: nenhum ator pode recusar um papel, mas pode 

estudar aquele que prefere e deve ter a oportunidade de mostrar no ensaio o que é 

capaz de fazer com esse papel; o diretor deve ter a decisão final, a ele também,  

cabendo decidir se um papel pode ser interpretado alternativamente por mais de um 

ator. Toda publicidade que mencione nomes de atores, deve arrolá-los, em ordem 

alfabética e em caracteres do mesmo tamanho. 

Além de Bem-Amin e Tzílie Adler, dois atores conhecidos mais amplamente 

pela mídia e o público complementavam o grupo dos outros quinze atores, além de 

cenógrafos e do pessoal técnico-administrativo. 

A companhia findou sua curta temporada de atividades em 1921 tendo 

apresentado, nesse trajeto, treze peças, todas elas encenadas nos palcos do 

Garden Theatre. O principal motivo do fim das atividades do grupo estava associado 

às intrigas internas, que tinham como foco a esposa do empresário, que financiava a 

equipe. 

Saindo do âmbito mais ligado ao teatro de arte que foi o foco de análise, até 

então e entrando no universo do viés mais alternativo da produção teatral, surge o 

Artef, sigla de Árbeter Teater Farband (Liga do Teatro Operário), em 1925. A liga 

surge, primeiramente como um estúdio dramático, tendo seu elenco formado por 

jovens trabalhadores judeus, evoluindo posteriormente para um grupo teatral que 

estreia sua primeira peça, intitulada BainToier (Junto ao portal), em 1928, após três 

anos de preparação. Seu desenvolvimento se dá sob os cuidados do Freiheit, um 

jornal diário comunista então distribuído em Nova Iorque. Desde sua origem, o grupo 

se destaca pelas claras definições ideológicas e políticas adotadas, fruto de uma 

cultura derivada da “corrente proletária” judio-americana. 

A criação do grupo visava substituir o espaço deixado pelo Folks FarbandfarI 

Iídiche Kunst Teater ( Liga Popular pró Teatro de Arte Iídiche), instituição formada  

para apoiar o IKT, promovendo, para a cena judaica, um acervo dramático 

representativo. Em função das desavenças na esfera dos seus integrantes, os 

próprios decidem extingui-lo e criar, no seu lugar, o Artef, que possuía a meta clara 

de promover um teatro proletário para a sociedade judaica.  

O trabalho do Artef repercutiu, de tal forma, que extrapolou as limitações da 

comunidade judaica, influenciando conjuntos teatrais engajados na arte da militância 
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“social” de esquerda, nos Estados Unidos. Entre eles, o Group Theater, coordenado 

por Harold Clurman (1901-1980). 

Apesar da sua repercussão, o Artef é desfeito, desenvolvendo suas últimas 

atividades entre os anos de 1939 e 1940. Seu acervo, ao final desse período, 

compreendeu vinte e duas peças de maior extensão, como obras de maior 

envergadura. Além delas, encenaram quarenta e seis textos de um ato e outras 

formas de espetáculos, como números de dança e apresentações para diversão das 

plateias.  

A trajetória do teatro iídiche nos Estados Unidos, pelas suas características e 

pela forma como se difundiu, foi uma mídia que deixou profundas raízes na 

comunidade norte-americana, sobretudo na população judaica, que acompanhou 

seu auge durante as décadas de 1920 e 1930. 

Com uma aura de “magia” que contagiava seu público, essa vertente artística 

influenciou, com sua linguagem, outras vertentes do universo do entretenimento, 

dentre elas, como veremos adiante, as histórias em quadrinhos. 
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3 CARACTERÍSTICAS DO DESENVOLVIMENTO DAS HISTÓRIAS EM 

QUADRINHOS MODERNAS NO OCIDENTE 

  

3.1 ASSIM CAMINHA A HUMANIDADE SEQUENCIALMENTE 

 

Os aspectos formais básicos do que se convenciona denominar, 

contemporaneamente, como histórias em quadrinhos (HQs), podem ser mapeadas 

desde os mais antigos registros da existência do ser humano. Desde a Pré-História, 

no interior de cavernas e em paredões rochosos, isso pode ser constatado, ao se 

analisar as pinturas rupestres feitas pelos trogloditas. 

Nessas pinturas, é possível perceber que as representações de homens e 

animais utilizados como motivos para ornar os suportes, eram, muitas vezes, 

distribuídas de uma forma que propositalmente moldavam sequencias, com 

encadeamento de situações, indicando narrativas. Essa característica pode, de 

forma generalista, ser comparada ao método de comunicação adotado pelas HQs. 

Para MacCloud (2005), seguindo o percurso dos registros históricos são 

constatadas várias outras formas de expressão artística que, por narrarem situações 

em sequencia de imagens, se enquadram também como precursoras das HQs. Eis 

algumas delas: as pinturas egípcias; os códices pré-colombianos e a tapeçaria 

francesa Bayeux Tapestry, ilustrada com bordados que narram a batalha de 

Hastings e a conquista da Inglaterra pelos normandos. 

O advento da massificação da imprensa, no ocidente, foi um acontecimento 

histórico definidor na estruturação das HQs, como mídia autônoma. Apesar das 

sinalizações esporádicas ocorridas anteriormente, é a partir da popularização dos 

impressos, que se instaura a base do que viria a ser a “gramática” específica 

daquela forma de narrativa. O fenômeno social responsável por essa maior 

abrangência da imprensa foi a Revolução Industrial, ocorrida em meados do século 

XVIII, período caracterizado pela adoção de tecnologias de produção em massa, 

que provocaram profundas transformações econômicas e sociais: primeiro, na 

Europa, especificamente na Inglaterra e, posteriormente, em todo o mundo. 

           Em função da expansão da Revolução Industrial para a América do Norte,  no 

século XIX, ocorreu o surgimento, nos Estados Unidos, de uma poderosa indústria 

de produção de impressos, em larga escala. Essa indústria teve como o seu 

principal produto, os jornais diários, que se tornaram, rapidamente, uma lucrativa 
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mídia consumida, avidamente, por grande parte da população Norte-americana. É 

com o seu advento que se originaram novas possibilidades formais para a difusão 

das HQs. 

Os jornais estavam constantemente experimentando novas maneiras de 

entreter seus consumidores, por ser naquela época, uma mídia recente e com 

moldes de formatação ainda em desenvolvimento. Nessa tendência, os jornais 

norte-americanos foram o vetor para o surgimento, a partir da segunda metade do 

século XIX, de um espaço gráfico destinado à impressão de curtas histórias 

ilustradas que tinham como tema, inicialmente, apenas o humor. 

Esse material vinha encartado nos suplementos dominicais. Essas 

publicações possuíam um material gráfico ampliado, se comparado às edições 

lançadas durante a semana. O espaço destinado às histórias ilustradas nos 

suplementos era denominado “páginas dominicais”. 

As narrações com texto e imagem das páginas dominicais, pelo seu teor 

narrativo, que prezava a simplicidade estética e textual, foram a princípio, destinadas 

essencialmente ao público infantil. 

Nessa formatação o quadrinista dispunha de uma página completa para 

apresentar uma narrativa que poderia conter começo, meio e fim da trama ou 

consistir em um capítulo que teria seguimento em outras edições. Essa iniciativa de 

expressão seria reconhecida, posteriormente, como a primeira manifestação das 

HQs modernas. 

A adoção desse termo pelos pesquisadores da área é justificada pela 

tecnologia empregada na feitura das histórias. Até então, a grande maioria das 

formas de expressão que podiam ser comparadas com as HQs eram feitas de forma 

artesanal. Com o advento da Revolução Industrial e, consequentemente, de uma 

imprensa de grandes tiragens editoriais, essa realidade mudou. Assim, podemos 

dizer que a definição de uma HQ, como moderna ou não, é o seu modo de 

produção, onde são consideradas como pertencentes à parcela das modernas, as 

publicações feitas por meio da produção em larga escala. 

Com o passar do tempo, as páginas dominicais foram sendo transformadas 

em função das necessidades editoriais. Passaram de uma composição gráfica que 

ocupava toda uma página, para uma disposição sequenciada de imagens e textos, 

contidas em uma série de retângulos distribuídos horizontalmente, surgindo, assim, 

as tiras de jornal. 
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3.1.1 Disputas que geram inovações 

 

A indústria dos jornais, a partir da segunda metade do século XIX, na América 

do Norte, crescia de forma acentuada. “Em 1850, a circulação total dos jornais 

diários nos Estados Unidos (excetuando-se os domingos), atingia 750.000 

exemplares; em 1860, 1.470,00; em 1870, 2.600,00; em 1880, 3.560,00; em 1890, 

8.380,00; em 1900, 15.100,00” (CIRNE, 1975, p. 18-19). 

Obviamente, um mercado tão promissor também gerava uma ferrenha disputa 

entre os profissionais da área, uma vez que as tiragens determinavam o aumento, 

ou não, das verbas publicitárias. 

Num cenário de tanta competição era natural uma constante busca e uma 

experimentação de soluções visuais e narrativas, que tinham como meta cativar 

novos leitores e, ao mesmo tempo, manter os que já eram clientes. As páginas 

dominicais foram fruto dessa busca. 

 Segundo Cirne (1975), Joseph Pulitzer (1847–1911) e William Randolph 

Hearst (1863–1951), dois empresários das mídias dos Estados Unidos, alcançaram 

grande destaque por sua gana profissional e espírito competitivo. Eles foram donos, 

respectivamente, dos jornais New York World e New York Journal American. 

Imersos em uma realidade de constantes disputas comerciais entre os diversos 

jornais em circulação, no fim do século XIX, esses homens da mídia e seus 

respectivos jornais, por circunstâncias diversas e adversas, foram os objetos 

seminais da difusão das HQs, como as conhecemos contemporaneamente. 

Paralelamente ao estado de ferrenha competição comercial entre os jornais, 

havia também o constante desenvolvimento de novas tecnologias voltadas para a 

imprensa. Isso permitiu o desenvolvimento de técnicas que proporcionaram a 

produção de jornais com imagens e, posteriormente, o advento da cor, o que, como 

conseqüência, abriu uma nova gama de possibilidades para a experimentação 

gráfica numa mídia que, na sua origem, tinha como essência, a impressão de textos. 

Joseph Pulitzer, vislumbrando as possibilidades de uso editorial dessas novas 

tecnologias, se antecipa aos seus rivais comerciais e contrata, para contar histórias 

com imagens nos seus jornais, o ilustrador Richard Felton Outcault (1863–1928), 

que inicia a produção de histórias para as páginas dominicais. Outcault produz 

histórias do personagem Mickey Dugan, que ficou conhecido pelos leitores como 
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Yellow Kid (Menino Amarelo), nome surgido em função da roupa que a personagem 

sempre usava, um grande pijama amarelo. 

Além da cor, outro fato chamava a atenção para as roupas do Yellow Kid; no 

seu pijama eram escritas suas falas, fazendo com que seu traje servisse aos leitores 

como uma espécie de protótipo do que viria a ser os balões de fala nos quadrinhos, 

que, apesar das diferenças gráficas, têm a mesma função de associar os textos às 

personagens. 

As histórias do Yellow Kid se passavam em uma atmosfera de bizarras 

aventuras cômicas, onde o mesmo interagia com um elenco de inusitadas 

personagens secundárias. Muitas dessas personagens eram animais como cães, 

pássaros, bodes e gatos, que tinham a capacidade de falar. Além dessas 

personagens, foi criada também, por Richard Outcault, uma localidade específica 

onde se passavam os enredos, chamada de Hogan´s Alley. 

Com esse aparato conceitual, em 17 de fevereiro de 1895, no jornal New York 

World, ocorre a primeira aparição da personagem onde suas histórias foram 

impressas inicialmente em preto e branco e, a partir de 05 de maio de 1895, 

passaram a ser coloridas. 

O Yellow Kid, como primeira HQ a ser publicada no formato de páginas 

dominicais, nos Estados Unidos, apesar de elaborada para ser um modo de leitura 

informal para diversão, se torna um estrondoso sucesso e, como consequência, um 

poderoso diferencial mercadológico para o New York World. 

Obviamente, a bem sucedida estratégia foi notada pelos outros empresários 

do setor, e no ano seguinte, Willian Hearst, numa arquitetada estratégia de revide, 

contrata o ilustrador Richard Felton Outcault, trazendo-o para o New York American 

Journal. 

Como na época não havia leis definidas sobre direitos autorais, ocorre um 

fenômeno inusitado: Pulitzer, como forma de reação, imediatamente contrata outro 

ilustrador; George Benjamim Luks (1867–1933), para continuar a produção de tiras 

do Yellow Kid no seu jornal. Nessa situação, os dois jornais continuaram a produzir, 

simultaneamente, páginas dominicais e tiras do personagem, até meados de 1898. 

A disputa comercial entre os donos desses grandes jornais norte-americanos 

foi o que originou todo um amplo e diversificado mercado voltado para produção e 

consumo das HQs. 
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FIGURA 1 - Richard Felton Outcault, página dominical com o personagem Yellow 
Kid. 

Fonte:< http://cartoons.osu.edu/yellowkid/1896/september/1896-09-06.jpg>. Acesso em: 25.02.2012 

 

A página dominical reproduzida acima, do jornal New York World, foi 

publicada em 06 de setembro de 1896. Nela, pode ser constatado um efeito da 

ferrenha disputa entre os jornais da época: na parte de baixo, do lado esquerdo, está 

escrito: “Do not be deceived none genuine without this signature R. F. Outcaut” (Não 

se deixe enganar, não é genuíno sem essa assinatura R. F. Outcaut). 

A partir do advento das tiras, houve uma gradativa expansão dos quadrinhos, 

como um objeto de consumo cada vez menos associado aos jornais. Tentando 

suprir a crescente procura dos consumidores, os editores começaram a republicar 

suas tiras em forma de coletâneas, que eram vendidas separadamente. Pelo fato 

dessas publicações terem, inicialmente, um teor essencialmente humorístico, elas se 

difundiam no mercado sob a denominação de comics (cômicos), termo que até hoje 

é largamente utilizado como uma gíria pelos leitores norte-americanos para designar 

suas HQs. Entretanto, somente a produção de tiras e a posterior republicação no 
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formato de comics, mostraram-se insuficientes para dar conta do emergente 

mercado consumidor de quadrinhos. Para suprir essa lacuna foram montadas 

equipes de profissionais para produzir HQs, com publicação exclusiva nos comics, 

sem relação direta com os jornais. 

Refletindo nesse panorama comercial frenético, o trabalho dos quadrinistas foi 

dividido em várias etapas, como forma de potencializar a produção de tiras de jornal 

e os comics, de modo que em cada uma um profissional se responsabilizava por 

uma determinada função que, ao término de sua parte, era repassada para outro, 

num esquema de produção de “linha de montagem”. A primeira tarefa consistia em 

criar o enredo da história, o roteiro; posteriormente, a tira, ou página, era desenhada 

com um lápis de cor azul; na sequencia, se fazia a arte-final, onde os desenhos 

recebiam um contorno definitivo com tinta nanquim preta e, concluindo o feitio, o 

letreiramento, onde as falas das personagens e descrições das cenas eram 

encaixadas nos balões e caixas de texto. Essa forma fragmentada de trabalho se 

mostrou bastante propícia para uma produção rápida de histórias, visto que, até 

hoje, esse método é largamente utilizado pela indústria das HQs. 

Nessa época, o principal fator que diferenciava as tiras de quadrinhos dos 

comics, era o formato dos suportes, utilizado para vinculá-los. Nas tiras dos jornais  

havia, obrigatoriamente, uma distribuição horizontal dos quadros; já nos comics, aos 

poucos, o formato e a quantidade de páginas se expandiram, repercutindo em uma 

maior liberdade para experimentações narrativas. 

 

3.2 PERCURSO 

 

William Erwin Eisner teve grande influência na estruturação de uma 

identidade mais sofisticada para as HQs, difundindo histórias e material teórico que, 

gradativamente, foram percebidos e reconhecidos pelos outros autores e seu público 

consumidor como ferramentas midiáticas possuidoras de um amplo potencial 

narrativo. Uma considerável parte das inovações, em aspectos narrativos, visuais e 

conceituais, que culminaram no formato assumido pelas HQs contemporâneas, se 

deve ao empenho profissional do autor. 

Filho de Samuel Eisner e Fannie Eisner, imigrantes judeus vindos da Áustria 

para os Estados Unidos na segunda metade da década de 1910, o autor nasceu em 
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6 de março de 1917, na cidade de Nova Iorque, onde viveu sua infância com seus 

pais e um casal de irmãos. 

Sua família era um reflexo da realidade social de grande parte da comunidade 

de judeus na América do Norte daquela época, tendo uma vida humilde, com 

dificuldades financeiras.  

Os Estados Unidos, entre 1929 e o início da Segunda Guerra Mundial, em 

1941, enfrentou um fenômeno na sua economia que ficou conhecido, mundialmente, 

como a Grande Depressão; caracterizado por um período de grande recessão e 

instabilidade financeira em vários países, sobretudo nos países industrializados da 

Europa e da América do Norte. 

Nessa realidade de desemprego e inflação, o garoto Eisner se via compelido 

a ajudar na renda da família, vendendo jornais nas esquinas da Wall Street. A 

consequência dessa atitude foi um contato mais intenso com as HQs através das 

tiras de jornal, principal difusora daquela forma de expressão, na época. Essa 

experiência serviu de gatilho para estimular o interesse do garoto por ilustração e 

HQs. 

 

3.2.1 Nascido para narrar 

 

Ainda na infância, estudando na De Witt Clinton High School, no bairro do 

Bronx, Will Eisner começava a demonstrar tendências para o universo das artes, 

tendo alguns dos seus desenhos publicados no jornal da escola. Posteriormente, já 

adolescente, cursando a New York Art Students League, começou a trabalhar com o 

mercado editorial, produzindo ilustrações para uma agência de publicidade. 

Também no período da sua infância, Eisner teve contato com um tipo de 

expressão artística que influenciou sua produção de HQs em toda a sua carreira: o 

teatro iídiche (teatro judeu). Os acontecimentos que proporcionaram esse contato, 

foram consequência do percurso que seu pai teve como artista visual e imigrante, 

em Nova York. Samuel Eisner, antes da sua vinda para os Estados Unidos, 

trabalhou como pintor de painéis religiosos em interiores de igrejas, em Viena, 

capital da Áustria. Vindo para a América do Norte e procurando uma forma de utilizar 

seus conhecimentos em pintura, ele encontrou, no teatro iídiche, uma forma de 

trabalho que se adaptou à sua área de atuação, obtendo emprego como pintor de 

cenários para produções teatrais. No decorrer dos seus afazeres no teatro, Samuel 
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decide levar seu filho Will consigo, como companhia durante suas jornadas de 

trabalho. Essa atitude serviu de estímulo para que Eisner, ainda criança, começasse 

a assimilar, além das técnicas de desenho e pintura, aspectos da narrativa teatral. 

Conhecimentos que posteriormente ele adotaria, ativamente, nos seus trabalhos 

como quadrinista. Essa influência do teatro iídiche, como será visto de forma mais 

esmiuçada, adiante, é perceptível, principalmente nos conceitos teóricos que ele 

formulou sobre a representação da figura humana, no que tange às expressões, os 

gestos e as posturas nas HQs. 

O teatro iídiche foi uma fonte de afirmação de cultura para os imigrantes 

judeus em Nova Iorque. Por consequência, as peças eram assistidas de forma 

maciça por grande parte daquela população. Nessa realidade, em que estava 

inserido, o jovem Eisner pôde perceber as nuances do teatro nas perspectivas tanto 

do estruturador que trabalha na elaboração do espetáculo, quanto do espectador. 

Em função disso, foi possível para ele intuir situações de causa e efeito no processo 

teatral, como um todo. Esse contato estético precoce, com a feliz mistura entre artes 

visuais e cênicas em que estava inserido, influenciou, de forma contundente, toda a 

sua produção de HQs. 

Como visto no começo deste capítulo, na década de 1930, na América do 

Norte, as tiras de jornal alcançaram uma grande aceitação popular. As editoras, 

percebendo o fenômeno e procurando explorar de forma mais acentuada esse 

campo crescente de consumidores, começaram a republicar as tiras de jornal como 

coletâneas, no formato de revistas. Como a maioria das tiras possuía um teor 

humorístico, as republicações em revistas, foram denominadas de comics (cômicas), 

adjetivo que pelo uso comum, se tornou, por muito tempo, a única denominação 

para as histórias em quadrinhos, nos Estados Unidos. Essa situação contribuiu para 

uma visão limitada por parte dos leitores que, em função do preconceito arraigado 

ao termo, não associavam as histórias em quadrinhos com gêneros diferentes do 

humor, ou das histórias de ação com enredos simples. 

Com o sucesso das republicações, houve também um aumento da demanda, 

pois as histórias já publicadas nos jornais não davam conta. Essa situação 

proporcionou o surgimento de vários estúdios, que tinham como foco uma produção 

voltada para suprir a procura dos leitores, por novos comics. Foi esse emergente 

mercado editorial que fez com que Eisner trabalhasse, pela primeira vez, com as 

HQs. O autor conseguiu seu primeiro emprego como quadrinista na revista “Wow – 
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What a Magazine!”, a partir do convite, em 1936, pelo editor Samuel Maxwell Iger, 

mais conhecido como Jerry Iger. Nessa publicação, ele produzia, paralelamente, 

vários títulos e ainda assim, conseguia respeitar os apertados prazos de entrega. 

Essa competência profissional lhe rendeu respeito entre os colegas das HQs. 

Apesar da grande quantidade de trabalho, havia também uma grande concorrência e 

a empresa que publicava a revista faliu alguns números depois da sua entrada, o 

que, ironicamente, serviu de motivação para uma das mais acertadas decisões 

profissionais na vida do autor. Em 1937, Eisner e seu colega Jerry Iger, decidem 

montar seu próprio negócio; o estúdio Eisner & Iger, onde produziam material para 

várias editoras. Mesmo numa época em que os Estados Unidos enfrentavam 

grandes dificuldades econômicas, as HQs tinham um considerável sucesso de 

público e essa popularidade refletia na próspera atividade do estúdio. Além da 

produção voltada para o mercado americano, houve uma ampliação no nicho do 

consumidor, com materiais feitos em estúdio, também para a Europa. 

Para arcar com o fluxo de trabalho, os sócios distribuíram seus funcionários 

de forma que cada um ficasse responsável por uma etapa específica do trabalho. 

Isso gerava uma produção de ritmo tão dinâmico, que dava, ao estúdio, ares de uma 

linha de produção. Em todas as etapas, Eisner revisava o trabalho dos funcionários, 

além de atuar ativamente, também, em muitas dessas fases, principalmente no 

desenho. 

 Como leitor e produtor de HQs, desde o início da sua carreira, Eisner 

vislumbrava um amplo universo de possibilidades na exploração das mesmas. Para 

ele, a única barreira que deveria ser transposta para alcançar esse objetivo era uma 

reeducação conceitual do público leitor, que deveria ser apresentado às novas 

abordagens narrativas que fugissem da “fórmula,” sem a grande profundidade 

literária dos comics tradicionais. Ele estava enganado; a reeducação do leitor 

dependia, também, de uma reeducação dos quadrinistas, que, em sua maioria, não 

partilhavam da visão otimista de Eisner 

  

Essa atitude - de que os quadrinhos deviam conhecer seu lugar e nunca 
empinar o nariz – era compartilhada por muitos dos melhores e mais 
brilhantes quadrinistas. Durante décadas, Will esteve virtualmente sozinho 
em sua visão dos quadrinhos; como Dom Quixote, vendo gigantes onde 
outros só viam moinhos de vento... (MCCLOUD, 2006, p. 27). 
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Por mais incoerente que possa parecer, o preconceito voltado aos comics, 

vistos como uma forma supérflua de entretenimento se arraigou de tal forma, na 

cultura norte-americana, que perpassava, desde as camadas dos leitores até as dos 

próprios produtores das histórias. 

Como editor, atuando de forma mais contundente, no âmbito da produção das 

HQs e vivenciando a rotina dos companheiros quadrinistas, foi possível para Eisner 

ter uma percepção mais clara da desvalorização imposta pelos profissionais do 

meio, ao seu próprio ofício. 

Naquela época, a maioria dos profissionais das HQs não enxergava as 

histórias como uma forma de arte; para eles, a atuação naquele mercado, era 

apenas a porta de entrada para profissões consideradas mais conceituadas como 

ilustração, pintura ou literatura. Envelhecer como quadrinista não era uma meta 

profissional, à época. Os autores não percebiam o potencial latente das HQs; eles 

não conseguiam imaginar a mídia em quadrinhos explorando outro espaço do 

mercado, que não fosse o infanto-juvenil masculino. Por muitos anos, na sua 

carreira, Eisner foi vítima desse preconceito autoimposto pelos próprios colegas de 

profissão, que viam apenas o produto final e não as diferentes possibilidades que a 

forma desse produto oferecia para ser explorado. 

Essa situação deixou Eisner, durante muitos anos, “ilhado” nas suas opiniões, 

sendo encarado pelos colegas de profissão como um romântico. Mesmo assim, ele 

buscou, aos poucos, divulgar seus pontos de vista aos formadores de opinião, 

editores e quadrinistas. Comentando sobre sua visão do que seriam as HQs, ele 

dizia: 

E este meio único, dotado de uma estrutura e uma gestalt característica, 
tinha o potencial para abordar temas muito significativos. Com certeza não 
era preciso que o cartunista (na falta de uma expressão melhor) trabalhando 
com essa técnica tevesse de limitar-se a super-heróis salvando o mundo de 
ataques de super-vilões. (EISNER, 1995, p. 6). 

 

Em 1940 ocorreu uma importante transição na carreira de Eisner. Everett M. 

Busy Arnold, dono da editora Quality Comics, ofereceu a diversos jornais um projeto 

que propunha um suplemento dominical de dezesseis páginas de HQs, que viria 

encartado nos mesmos. A grandiosidade do projeto necessitava dos melhores e 

mais competentes quadrinistas da época. Assim, Eisner, já conceituado pela sua 

competência profissional, foi de imediato, convidado para assumir as funções de 
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redator-chefe, desenhista e roteirista. O convite foi aceito e a parceria com Jerry Iger 

foi desfeita, com a venda da parte de Eisner para Iger, por dez mil dólares. 

A opção pela mudança não se deu por motivos estritamente financeiros, uma 

vez que a parceria com Iger lhe dava estabilidade. Aquela era, na verdade, uma 

oportunidade de propor inovações narrativas que teriam um alcance 

consideravelmente maior no público, através dos jornais. A proposta que Everett 

ofereci com os suplementos, poderia ajudar a mudar a realidade, sem as grandes 

perspectivas que as HQs enfrentavam, visto que seria uma forma de apresentar aos 

leitores e autores, novas possibilidades narrativas no meio das HQs, de forma mais 

abrangente. 

Will Eisner se encontrava, nesse momento, numa privilegiada posição de 

comando, como um dos principais artistas atuantes em um mercado que surgiu para 

se tornar um divisor de águas, no que tange à abordagem narrativa nas HQs, como 

suplementos dos jornais. 

 

Embora quadrinhos e jornais sejam um casamento de conveniência – nem 
sempre compatível -, muitos artistas lutaram com sucesso ao longo do 
século para fugir às amarras e criar algo genuinamente novo no único 
veículo então disponível. Com as revistas em quadrinhos e as inserções em 
jornais possibilitando obras mais longas na quarta e quinta décadas, alguns 
pioneiros previram os efeitos libertadores das histórias extensas e puseram 
em ação seu gênio de composição. (MCCLOUD, 2006, p. 15). 

 

Novas possibilidades de exploração visual surgiram, em função do novo 

formato que era oferecido aos autores. Não se tratava mais das sequências 

horizontais imutáveis das tiras; agora, os títulos poderiam se distribuir em várias 

páginas inteiras e em formato retangular, gerando assim um amplo e rico laboratório 

de experimentações para os quadrinistas que tivessem a iniciativa de utilizá-lo como 

tal. 

Mesmo com esse novo formato para ser explorado, houve outro fator que foi 

decisivo para a entrada de Eisner no negócio dos suplementos: a aceitação, por 

parte da Quality Comics, do conceito inovador, em termos de abordagem conceitual 

da personagem criada por ele, para o suplemento The Spirit. 

The Spirit, cujo nome verdadeiro era Denny Colt, um investigador de polícia 

que, após ser dado como morto, passa a combater o crime como um herói 

mascarado. 
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Apesar dessas suas características gerais não tão inovadoras do ponto de 

vista temático, que se deviam, em grande parte, às imposições mercadológicas, ao 

ser analisada a estruturação da personagem de forma mais detalhada, é perceptível 

que o autor tenha se negado a vários clichês das HQs produzidas naquela época, 

além de também inserir inovações nos elementos narrativos. 

Nessa publicação, Eisner pôde fazer o que desejava já há muito tempo: sair 

de uma linha de produção voltada para um público consumidor já definido, o infanto-

juvenil, e tentar alcançar leitores adultos. 

Mesmo não podendo romper com o conceito das publicações em voga, na 

época, o autor foi, de forma cadenciada, estruturando novas possibilidades visuais e 

conceituais. Uma das mais controversas inovações para o mercado dos comics foi a 

adoção da figura de um herói que não era infalível. Apesar da personagem sempre 

respeitar seus valores éticos e procurar fazer o correto, ele é posto em situações, 

que um herói dos comics, naquele período, não seria colocado normalmente. Eis 

alguns exemplos dessas situações: ser espancado e capturado, errar nas decisões  

ou ser constrangido pelos flertes de personagens femininas. Esses fatos, que são 

explorados de forma bastante enfática no decorrer dos enredos, se tornam uma 

marca das histórias, dando um tom que, de forma geral, beira a sátira. 

O autor também adotou, nas histórias do Spirit, as chamadas “splashpages” 

(páginas de abertura), como marca pessoal. Elas se caracterizavam por uma rotina 

visual em que a primeira página da narrativa apresentava a atmosfera do enredo 

enfrentado pelo personagem, através da representação de cenários e tipos humanos 

que remetiam às situações sobre as quais falavam as histórias. Se o enredo 

começava a se desenrolar em um porto, como na história “O 7º Marido”, a primeira 

página mostrava um navio, seus caixotes e depósitos de armazenamento, o que 

potencializava a assimilação das linhas gerais da trama pelo leitor. Em síntese, era 

uma grande cena que apresentava a atmosfera e a natureza da história, como um 

tipo de “resumo visual”. 

Além disso, na primeira página, as letras do título da série: “The Spirit by Will 

Eisner” sempre eram encaixadas como se fossem um elemento do cenário. Ainda 

usando a história “O 7º Marido” para exemplificar, o título é colocado como se fosse 

a identificação de um caixote, com as letras imitando a técnica do stêncil, que é um 

método utilizado para identificar engradados, o que deixa ainda mais contundente o 

clima da história, remetendo, pelo estilo da letra, à realidade do porto. 
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Outro fato interessante é que os temas das histórias, muitas vezes, não 

estavam focados apenas nos problemas que o herói teria que resolver para sair 

vitorioso; os roteiros se enraizavam para fora do foco do personagem principal e 

davam maior espaço para personagens secundárias e seus dramas pessoais, 

ficando a trama, guia do enredo, o percurso do herói, frequentemente, em segundo 

plano. 

The Spirit vestia um terno, algumas vezes acompanhado de um sobretudo. A 

ausência de uma fantasia e de super poderes tornavam a personagem ainda mais 

inusitada e original para os moldes das publicações da época. O único apetrecho 

que ele usava era uma minúscula máscara, imposição feita por Everett M. Busy, 

superior de Eisner na Quality Comics. 

Apesar das inovações visuais da personagem, outro fator de grande 

importância no surgimento do Spirit diz respeito aos aspectos que não são visíveis 

ao leitor comum, os direitos autorais. Nesse âmbito, o processo de trabalho em que 

os quadrinistas americanos estavam inclusos era muito deficitário. 

 

 FIGURA 2 – Exemplo de splash page 

Fonte: (EISNER, 1985, p. 45) 
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Desde o seu surgimento durante a Grande Depressão, o mercado dos 
quadrinhos jamais foi um recanto da liberdade criativa. A história do 
mercado editorial dos quadrinhos está repleta de episódios de exploração 
corporativa e de trágica decadência. Durante anos, argumentistas e 
desenhistas assinaram rotineiramente acordos desiguais com editores, 
colhendo apenas benefícios escassos. O talento era remunerado segundo 
um magro valor por página, e nunca via um centavo além disso, a despeito 
de quanto o trabalho vendesse. O controle criativo era uma raridade. A 
interferência editorial, para muitos, era constante e arbitrária. E a maioria 
dos criadores não tinha a menor voz em questões de licenciamento, nem 
tomava parte nos lucros que este gerava. (MCCLOUD, 2006, p. 58). 

 

Mesmo com esse cenário negativo, no que tangia aos direitos trabalhistas dos 

autores, o projeto dos suplementos deu poder de barganha para Eisner, pois a 

Quality Comics precisava da sua atuação no trabalho. Em função disso, a 

contratação do autor se tornou um divisor de águas, no que concerne aos diretos 

autorais dos quadrinistas, pois o contrato que foi elaborado rezava que a Quality 

Comics teria os direitos sobre a personagem somente enquanto o publicasse. No 

caso do fim da parceria, os direitos autorais sobre as historias produzidas passariam 

para o autor. Com essa iniciativa, Eisner foi o primeiro quadrinista a possuir os 

direitos esclusivos sobre sua personagem. Essa atitude não resolveu o problema, 

mas mostrou que era possível se impor ao mercado editorial, o que ajudou a 

estimular a discussão do assunto e uma maior organização dos profissionais da 

área. 

Com o passar do tempo, The Spirit alcançou o intento ao qual se propôs. Ao 

mesmo tempo em que atingia o público infanto-juvenil, também atingia um público 

adulto. 

O trabalho de Eisner no Spirit continuou até 1942, quando ele foi convocado 

pelo exército norte-americano para atuar na segunda guerra mundial. Inicialmente, 

ele continuou escrevendo as histórias para que outros quadrinistas da sua equipe as 

concluíssem, Porém, no final de 1942, teve de deixar totalmente o título em função 

das suas obrigações com as forças armadas. 

 

3.2.2 Guerra e educação 

 

Quando convocado pelo exército, em maio de 1942, a pretensão inicial de 

Eisner era ser selecionado para atuar como correspondente de guerra nas frentes 

de batalha. Entretanto, o objetivo jornalístico não foi alcançado e o quadrinista não 
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chegou nem mesmo a sair dos Estados Unidos durante o percurso da Segunda 

Guerra Mundial. 

Em função do seu ingresso na esfera das forças armadas, Eisner recebeu 

treinamento no Campo Dix, em Nova Jersey e, posteriormente, foi transferido para 

Maryland. 

Percebendo que as Forças Armadas poderiam fazer uso da linguagem dos 

quadrinhos em seus materiais impressos destinados ao treinamento dos soldados, 

ele propõe o uso de quadrinhos e ilustrações como forma de facilitar a assimilação 

das informações. Mesmo enfrentando alguma resistência inicial dos militares, a 

proposta foi aceita e ele começou a desenvolver seu trabalho na função de ilustrador 

para o jornal militar “The Flaming Bomb”. 

A iniciativa foi bem sucedida. Era notório que os soldados assimilavam os 

quadrinhos com uma facilidade muito maior, do que somente os textos escritos, 

fotografias e desenhos técnicos esquemáticos, que eram o usual, até então, nos 

manuais de treinamento. Pela iniciativa bem sucedida do jornal militar, aconteceu 

uma ampliação no leque de publicações que seriam trabalhadas. 

Promovido ao posto de subtenente, Eisner tem suas atividades transferidas 

para o Pentágono, em Washington. Lá, começa a trabalhar em vários periódicos 

militares, como o “Firepower” e o “Army Motors”, produzindo os chamados 

quadrinhos de instrução, material destinado ao treinamento militar, sobretudo para 

manutenção e montagem de equipamentos. 

Com essas iniciativas, o material de treinamento impresso que antes era 

apresentado aos soldados na forma de manuais escritos com texto formal e pobre 

em imagens, passava a ser no formato de HQs, onde o que deveria ser assimilado 

fazia parte do contexto de narrativas de humor. Um grupo de personagens fixos foi 

criado com o intuito de aumentar a empatia dos leitores com os temas. Dentre essas 

personagens, algumas se tornaram muito conhecidas e se destacaram. São 

exemplos, as personagens do recruta Joe Dope e o general Poop. 

Eisner continuou colaborando, esporadicamente, com as forças armadas 

norte-americanas, mesmo após a sua saída do exercito, com o fim da guerra, 

sobretudo as guerras do Vietnã e da Coréia. 

Pela sua postura de apoio aos militares, o autor foi alvo de críticas por 

entidades de combate à violência e de companheiros de profissão que tinham uma 

postura pacifista. Como resposta às críticas, ele dizia que ao produzir as publicações 
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não estava ensinando os soldados a matar e sim, com elas, os ensinando a salvar 

suas próprias vidas. 

O fim da guerra e as posteriores atividades do quadrinista no exército 

proporcionaram o imediato retorno à elaboração do título The Spirit, em 23 de 

dezembro de 1945, que estava, até então, entregue aos cuidados de outros artistas 

da sua equipe. 

Para muitos leitores, essa segunda fase da produção do Spirit foi de uma 

riqueza narrativa, no que tange à criatividade e à experimentação, muito mais 

acentuada do que a primeira. 

No seu retorno ele contou com parcerias de outros importantes quadrinistas 

na elaboração das histórias, como Wally Wood e Jules Feiffer, este último entrando 

como assistente e, em pouco tempo, pela sua sensibilidade com as palavras, se 

tornando roteirista. Feiffer se tornou, em seguida, um bem sucedido profissional da 

mídia, atuando como cartunista, dramaturgo e autor de livros. 

O suplemento dominical continuou até 28 de setembro de 1952. Vários 

fatores influenciaram o fim da publicação; entre eles, principalmente, os custos das 

impressões, que aumentaram muito e o gradativo interesse de Eisner por assuntos 

diferentes dos que a temática dos enredos lhe oferecia. No fim da empreitada, The 

Spirit contabilizou 645 episódios, que se distribuíam por 4.672 páginas de HQs. 

Depois do encerramento oficial do título, o quadrinista só retornou a trabalhar 

com a personagem em poucas e esporádicas ocasiões: em 1966, no jornal New 

York Magazine, em dois números de uma revista própria publicada pela Harvey 

Comics, e, posteriormente, em 1973, em uma publicação lançada pelo editor Denis 

Kitchen. 

Paralelamente ao trabalho com The Spirit, Eisner fundou, em 1950, a 

American Visual Corporation. O foco dessa empresa era a exploração das HQs 

como ferramenta de ensino nas escolas e instrumento para treinamento de 

funcionários para a área industrial. As Forças Armadas e grandes empresas 

americanas, como a General Motors, a United States Steel e a telefônica de New 

York foram clientes da American Visual Corporation, nesse período. 

Junto com a fase inicial da American Visual Corporation, mais 

especificamente em 15 de junho de 1950, Eisner se casa com Ann Weingarten 

Eisner, com quem viveu até o fim dos seus dias. Com ela, teve um casal de filhos: 
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John David Eisner e Alice Carol Eisner. Alice veio a falecer em 1969, vítima de 

leucemia. 

Nesse período, apesar de produzir HQs para instituições governamentais e 

indústrias, Eisner só pôde sentir as impressões do público de uma forma mais 

abrangente, quando começou a trabalhar na elaboração de materiais educativos, 

que tinha como foco, as escolas. Mesmo com a constante expansão do consumo 

dos comics, o preconceito da população norte-americana com relação ao uso de 

HQs como instrumento válido de ensino, estava arraigado fortemente aos valores 

culturais daquele povo. 

 

Em 1952, cancelei THE SPIRIT para me concentrar nas vastas 
possibilidades de uso dos quadrinhos, que eu havia testado no exército. 
Passei os vinte anos seguintes publicando e produzindo material educativo 
em quadrinhos para indústrias, forças armadas e escolas. A resistência, 
porém, era enorme. Um produtor de quadrinhos no meio de uma convenção 
de professores sente-se como um traficante de drogas pego em flagrante. 
(EISNER, 1996, p. 7). 

 

Em 1954, o preconceito tomou forma em um livro. O Dr. Frederic Wertham 

publicou “Seduction of the Innocent”, publicação onde o autor apontava as HQs, 

sobretudo as dos gêneros de terror e policial, como uma forma de incentivo à 

delinquência juvenil. A publicação teve grande repercussão e estimulou a criação de 

um código de censura denominado Comics Code Authority que, na prática, 

sinalizava o que poderia ou não ser publicado pelas editoras. Esse foi um período de 

grande retrocesso no desenvolvimento de uma postura que defendia as HQs como 

uma forma de expressão potencialmente sofisticada. 

 

A investida excêntrica do Dr. Frederic Wertham no livro SEDUCTION OF 
THE INNOCENT (1954) deu voz à tese de que os inúmeros quadrinhos 
policiais e de terror colocados nas bancas incitavam à delinqüência juvenil. 
O efeito disso foi alimentar uma imagem negativa do gênero e produzir gibis 
segundo fórmulas rígidas.  (EISNER, 1996, p. 8). 

 

 

Apesar do cenário das HQs muitas vezes não ter sido satisfatório, Eisner 

continuou suas atividades na American Visual Corporation. Trabalhou 

desenvolvendo quadrinhos educacionais de 1950 até 1972 e, dessa forma, alicerçou 

uma sólida carreira na sua área de atuação. Nesse período da sua vida teria tudo 

para se estabilizar e usufruir do seu espaço no mercado, mas, ao contrário do 
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esperado, o autor vendeu sua empresa e decidiu a trabalhar como professor de HQs 

e com a criação de HQs voltadas para o público adulto. 

 

3.2.3 Tanto o underground quanto a academia 

 

Ao mesmo tempo em que Eisner agia de forma pontual, trabalhando na 

difusão dos seus conceitos para a valorização das HQs em âmbito mais amplo, 

durante os anos de 1960, no auge da repressão e do controle da produção dos 

quadrinistas, alguns autores de HQs formaram um movimento de reação contra 

instrumentos de controle e exploração, dos quais a maioria era vítima. Nessa 

realidade, procuravam-se soluções para problemas específicos dos autores como a 

ausência de direitos autorais sobre as suas próprias personagens ou as amarras 

criativas incitadas pelo estabelecimento do Comics Code Authority. Com isso, a 

tendência de protesto contra a repressão se ampliou e se organizou, refletindo na 

forma dos chamados quadrinhos underground. 

Acompanhando de perto esse fenômeno, Eisner percebe que nesse nicho de 

produção se encontra uma forma mais livre das HQs, voltada para o uso 

exclusivamente autoral. Forma essa sem amarras estéticas e conceituais, impostas 

pelo estrutura editorial vigente na época. 

 

A grande ruptura que possibilitou aos quadrinhos elevar-se ao nível de 
literatura veio com os gibis underground dos anos 60, explosivos política e 
socialmente. Nas mãos de jovens dissidentes, os quadrinhos mudaram 
nossos valores intelectuais, morais e sociais. Os novos cartunistas não se 
sentiam obrigados a obedecer normas e, assim, criaram obras ultrajantes 
(EISNER, 1996, p. 8). 

 

Não foi apenas nas abordagens temáticas que as HQs Underground foram 

inovadoras. Evitando, veementemente, o contato com as grandes editoras e 

distribuidoras, os quadrinistas do movimento underground desenvolveram 

estratégias que permitiram a produção e a divulgação do seu trabalho com formas 

alternativas. Procurando sempre na elaboração dessas táticas, assegurarem seus 

direitos sobre as obras, os artistas se auto-publicavam ou criavam editoras 

alternativas. 

A distribuição, que jamais poderia ser feita com os mesmos moldes dos 

quadrinhos que estavam censurados pelo Comics Code Authority, se dava por meio 



64 

 

das chamadas head shops, lojas que vendiam produtos que tinham como tema as 

drogas, a música e outros itens voltados aos movimentos de protesto social. 

No inicio dos anos 70, em função da repressão das autoridades para esse 

tipo de estabelecimento, a maioria das head shops foram fechadas. As poucas que 

conseguiram manter-se funcionando, tornaram-se livrarias ou lojas de HQs. Os 

autores underground tiveram que, novamente, se adaptar, para distribuir seu 

material por meios ainda mais alternativos. Assim, surgiu um novo sistema de 

compra e revenda de HQs underground, elaborado por Phil Seuling, um 

colecionador, em Nova York. O sistema era uma loja de quadrinhos de “venda 

direta”. Nesse método de comércio, as lojas pediriam às várias distribuidoras 

conveniadas, apenas as quantidades de revistas que quisessem; não poderiam, 

entretanto, devolver os exemplares não vendidos. Esse sistema deu certo espaço 

para publicações alternativas de autores até então desconhecidos. 

Apenas em 1971, Eisner entra em contato direto com alguns dos seus 

principais representantes do underground, mesmo acompanhando de perto e com 

grande interesse, desde a década de 1960, o percurso do movimento. O que 

proporcionou esse encontro foi a ida de Eisner para uma convenção de HQs, onde 

teve, então, oportunidade de conhecer vários representantes do meio underground 

como Robert Crumb, Art Spielgelman2, Gilbert Shelton, Manuel Rodrigues e, em 

especial, um que viria a ser seu parceiro de negócios e amigo, o editor e quadrinista 

Denis Kitchen. 

Eisner queria, de alguma forma, fazer parte daquele movimento transformador 

que ele vislumbrava nos quadrinhos underground. Percebendo que sua personagem 

The Spirit, ainda era bastante popular naquele leque de consumidores, mesmo 

depois de quase vinte anos do encerramento do encarte dominical onde foi 

publicado, ele negocia com Kitchen a volta do Spirit pela editora do mesmo, a 

Kitchen Sink Press. 

Concretizando essa parceria, a partir de 1972, são lançados vários títulos, 

tendo a republicação da personagem The Spirit como foco. Uma revista especifica 

teve grande repercussão, a Spirit Magazine, que trazia, além dos materiais já 

lançados do Spirit, uma história seriada inédita de Eisner, que complementava as 

                                                 
2
Spiegelman é o único autor de quadrinhos a receber o prêmio pulitzer. O prêmio foi dado em 1992 à HQ 

“Maus”. Na obra onde o autor se propõe a narrar a história dos seus pais durante o holocausto. Nessa HQ, os 
personagens são desenhados como animais: os judeus como ratos e os alemães como gatos. 
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edições. Ela teve o título de “um sinal do espaço”. A história era uma ficção que 

narrava a possibilidade da existência de vida fora do planeta e as prováveis 

conseqüências disso para a sociedade, na iminência de um contato da humanidade 

com esses seres extraterrestres. “um sinal do espaço” foi relançada numa edição de 

formato grande, em 1978. Nessa história, Eisner já abordava, de forma explícita, a 

intenção de fazer histórias com uma temática voltada para o público adulto. 

Em meados de 1972, como resultado do reconhecimento do trabalho de 

Eisner como quadrinista, surgiu o convite da School of Visual Arts de Nova Iorque, 

para que o autor lecionasse um componente curricular, que tinha como 

especificidade o processo de feitura dos chamados comics. A Schoolof Visual Arts 

era uma das principais referências para a formação de quadrinistas, à época. O que 

se ensinava lá repercutiu na formação de um quadro de profissionais, responsável 

por grande parte da produção posterior das HQs norte-americanas.  

 O convite foi aceito, mas houve uma imposição do convidado: o nome do 

componente curricular teria que ser “arte seqüencial”; termo que abarcava, com mais 

amplitude, segundo Eisner, o conceito das histórias em quadrinhos. A sugestão foi 

aceita. Entretanto, quando o autor viu que o programa do seu curso lá estava, 

realmente, o termo Arte Sequencial, “entre aspas”, mais adiante, estava escrito 

Comics.  

Esse período da vida profissional de Eisner foi decisivo para a posterior 

publicação dos seus livros teóricos sobre arte seqüencial, que serão tradados de 

forma esmiuçada, mais adiante.   

Além de dar aulas, Eisner teve, pela primeira vez na sua carreira, total 

liberdade criativa para elaborar suas HQs. Tal oportunidade culminou na produção 

da história “um contrato com Deus”, em 1978. A obra tratava de quatro contos 

interligados que narravam as visões do quadrinista sobre passagens da vida de 

pessoas que ele conheceu no período da sua infância e adolescência, no bairro do 

Bronx. Depois de concluir as quatro histórias de “Um Contrato com Deus”, ele 

apresentou-as para vários editores que, por sinal, não eram editores de comics, e 

sim de livros. 

Procurando burlar o forte preconceito que existia no público em geral, Eisner 

apresentava seu trabalho usando uma denominação pouco usual até então, para as 

HQs: graphic novel (novela gráfica). O que caracterizava uma graphic novel, além do 

óbvio diferencial temático, era a sua apresentação como produto. A proposta de 
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Eisner foi fazê-la bem diferente dos usuais comics, com um formato maior, contendo 

178 páginas; uma quantidade bem maior do que a usual no meio quadrinhístico da 

época e com a lateral da publicação em lombada quadrada. Ou seja, um formato 

usualmente adotado para livros. 

A expressão graphic novel não foi uma criação de Eisner, pois o quadrinista 

Henry Steele já a usava em 1966, na revista Fantasy Illustrated. Mas, a partir de “um 

contrato com Deus”, o autor se tornou, com certeza, o maior difusor desse termo 

como sinônimo das HQs de maior sofisticação gráfica e conceitual. 

Finalmente, após várias recusas de diversos editores, “Um Contrato com 

Deus” despertou o interesse de uma pequena editora, a Baronet Books. Apesar 

disso, a publicação não se tornou um sucesso de vendas. Pelo contrário, a falta de 

divulgação e o preconceito foram fatores que atrapalharam bastante a sua 

repercussão. Até mesmo localizá-la nas seções das livrarias era complicado, uma 

vez que não se tratava de um livro, nem era um comics. Dessa forma, os 

funcionários tinham dificuldade em saber a seção onde encaixá-la, e os 

compradores que tinham interesse pela publicação, por isso, não a achavam. 

 Apesar dos contratempos iniciais, houve um retorno positivo dos leitores que 

tiveram acesso à sua obra, proporcionando a Eisner o estímulo necessário para 

continuar se dedicando à produção das suas graphic novels. A partir da experiência 

inicial de “um contrato com Deus”, o quadrinista entra em um dos mais ricos 

períodos da sua produção, quando seu prestígio e competência, aos poucos, fazem 

com que suas obras tenham uma merecida repercussão. 

 

Este tipo de história já estava sendo ensaiada em The Spirit e cristalizou-se 
na volta definitiva ao seu bairro, as suas origens: Um Contrato com Deus e 
Outras Histórias de Cortiço, um livro publicado com esse longo título pela 
Baronet Books e que inaugurou o que muitos teóricos denominaram 
“graphic novel” e “comic-novel” nos quadrinhos norte-americanos, devido ao 
seu formato como um livro, alavancado um passo para legitimação da 
história (Bravura boba!). Na realidade Eisner queria fazer uma “narrativa 
gráfica”, simplesmente, mas sem transcender o próprio meio, perfeitamente 
válido por si mesmo. Contrato com Deus, constitui-se numa ruptura com o 
que vinha apresentando até o momento ao seu público, se bem que não era 
mais que a conclusão lógica dos seus esforços nos quadrinhos, apesar de 
continuar utilizando um estilo caricaturesco. (BARRERO, 2001, p. 28, 
tradução nossa). 
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FIGURA 3 - Capa da versão brasileira da graphic novel “um contrato com Deus”  

Fonte: (EISNER, 2007). 

 

 

Em função da pobreza intelectual do cenário teórico que existia nas histórias 

em quadrinhos, Eisner defendeu, durante toda a sua carreira, a busca de uma maior 

sofisticação na linguagem narrativa das HQs. Como consequência dessa busca, 

ocorreu uma singular estruturação analítico-teórica. 

Consequentemente, das aulas que ministrou na School of Visual Arts, o autor 

teve uma constante produção de artigos que apresentavam diversos aspectos do 

processo técnico e conceitual das HQs. Artigos esses que junto com diversos 

ensaios publicados de forma aleatória na revista The Spirit, foram materiais de base 

para seus três livros teóricos sobre arte sequencial. 

Seu primeiro livro nesse sentido foi o “quadrinhos e arte sequencial”, lançado 

em 1985. A publicação surgiu em função de sua atuação como professor na 

Schoolof Visual Arts e se tornou uma referência para os profissionais da área. 

Em “quadrinhos e arte sequencial”, desenvolve uma análise do processo de 

feitura das HQs. O grande diferencial que destacou essa obra do que havia sido feito 

na área, até então, é que ela não apresenta apenas um apanhado técnico de 

processos de desenho, elaboração de roteiros ou arte-final; o viés da obra é mais 

denso, do ponto de vista da abrangência. No livro, foi feita uma dissecação das 

diversas estruturas narrativas necessárias para uma maior fluidez na leitura das 



68 

 

HQs. Entre as características da arte sequencial trabalhadas na obra, podem ser 

destacadas a composição das páginas, o timing (simulação da passagem de tempo), 

a anatomia expressiva e a relação texto/imagens, entre muitas outras. 

Não há, na obra, uma preocupação com a “maneira certa de fazer”. O que há, 

é uma tentativa de entendimento dos processos que ajudem a potencializar os 

objetivos do quadrinista como autor. É uma teorização dos aspectos diversos da 

feitura dos quadrinhos, mas de uma forma que o leitor é capaz de perceber a 

essência por trás da forma. Há, na verdade, ainda, uma busca da racionalização dos 

processos, de modo que o quadrinista perceba como determinadas escolhas de 

narrativa podem auxiliá-lo na busca de suas soluções, de uma forma mais 

sofisticada. 

O principal objetivo da obra não tem seu foco em ensinar a desenhar figuras 

ou a escrever letras de maneira técnica (forma); ela propõe o entendimento da 

maneira como as imagens e os textos atingem e estimulam o leitor (conteúdo),  

podendo isso  ser usado como ferramenta, pelo quadrinista. 

As histórias em quadrinhos não tinham um alicerce teórico e temático que 

respaldasse sua identidade como uma expressão artística “séria.” Eram tidas, até 

então, como “subliteratura”, devido, em grande parte, aos temas que habitualmente 

abordavam. Já no prefácio do livro, Eisner expressa sua insatisfação com o 

panorama vigente nas histórias em quadrinhos da época, que consistia numa 

abordagem superficial de temáticas e num consequente preconceito que essa 

atitude criava no âmbito acadêmico. Essa realidade tendia a caracterizar as histórias 

em quadrinhos como uma expressão artística com pouco valor, pelo público geral. 

 

Sem dúvida nenhuma, os quadrinhos se tornaram muito populares em todo 
o mundo. No entanto, por motivos relacionados principalmente ao uso, à 
temática e ao público-alvo presumido, a arte sequencial foi ignorada por 
muitas décadas como forma digna de discussão acadêmica. Embora cada 
um dos seus elementos mais importantes – tais como a edição de arte, o 
desenho, a caricatura e a criação escrita – tenha merecido consideração 
acadêmica isoladamente, sua combinação única tem recebido um espaço 
bem pequeno (se é que tem recebido algum) no currículo literário e artístico. 
Creio que tanto o profissional quanto o crítico são responsáveis por isso.  
(EISNER, 2010, p. IX). 

 

Até a publicação de “Quadrinhos e Arte Sequencial”, a produção de uma 

literatura específica que tivesse como objeto de análise teórica as HQs, era 

praticamente inexistente. 
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Em 1996, é lançado o seu segundo livro teórico, Narrativas Gráficas, onde o 

autor faz um aprofundamento sobre o processo de como contar histórias com 

desenhos. Nesta segunda publicação, o objetivo principal é a demonstração de 

estratégias para o desenvolvimento de narrativas das HQs. O leitor entende o que 

são e como se estruturam as histórias, o que permite que o próprio leitor possa criar 

seus enredos, a partir dos métodos contidos no livro. 

Em 2008 é publicado, postumamente, o terceiro livro de técnicas do autor, 

Expressive Anatomy for comics and narrative. Nessa publicação, o autor trata de 

forma esmiuçada do uso da figura humana como um instrumento potencialmente 

poderoso para transmitir mensagens nas HQs. Esse livro teve a participação, como 

co-autor, do seu assistente Peter Poplaski, que organizou e complementou a obra 

iniciada por Eisner 

Em meados de 1993, Eisner envereda por um campo pouco percorrido pelos 

profissionais das HQs: os quadrinhos voltados para o vídeo, mais especificamente 

para a TV. O que causou o surgimento desse projeto foi um convite feito pela 

televisão pública dos Estados Unidos ao autor, solicitando que o mesmo 

desenvolvesse programas que estimulassem o exercício da leitura, uma vez que, na 

época, a opinião pública tendia a classificar a TV como uma mídia que estava 

empobrecendo a habilidade de leitura dos americanos. 

O autor estruturou um projeto que abrangia a adaptação de vários clássicos 

da literatura americana para a TV, iniciando com Moby Dick, livro escrito por Herman 

Melville. Na prática, o quadrinista estruturou uma espécie de HQ filmada com efeitos 

sonoros e efeitos simples de animação, onde os balões das falas iam sobrepondo as 

imagens durante o percurso da história e as imagens se deslocavam de forma sutil, 

umas em relação às outras. O projeto, por falta de incentivos financeiros, findou na 

primeira produção. 

 

3.3 PEGADAS PROFUNDAS 

 

A última obra dessa vertente criativa foi em 2005, ano da sua morte, “A 

Conspiração: A História Secreta dos Protocolos dos Sábios de Sião”. Desde 1978, 

com a publicação de “Um contrato com Deus”, o autor se mantivera sempre 

produzindo graphic novels. No hiato entre essas duas edições, Eisner produziu, ao 
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longo de sua profícua carreira, mais de duas dezenas de graphic novels, com 

grande repercussão, traduzidas para vários países. 

No dia 3 de janeiro de 2005, em função de complicações pós-operatórias 

decorrentes do implante de quatro pontes de safena, feito em 22 de dezembro de 

2004, Will Eisner faleceu, aos 87 anos, no Centro Médico da cidade de Lauderdale 

Lakes, na Flórida. 

Com uma vida inteira literalmente dedicada à arte sequencial, o autor 

vivenciou todos os períodos das chamadas histórias em quadrinhos modernas, 

tendo percebido, de forma vanguardista, desde os primeiros contatos com as HQs, 

um potencial latente a ser explorado. 

O autor também intuiu, já mesmo no início da sua carreira, que ser apenas 

um quadrinista não era o suficiente para demonstrar suas percepções. Era preciso 

se impor ao mercado e ter a iniciativa de ousar. Para poder fazer isso, ele  assumiu 

ao longo da sua trajetória, várias funções. Eisner foi empresário, militar, professor, 

além de marido, pai e entre todas essas atividades, ainda teve tempo para ser 

quadrinista e militante dos direitos dos quadrinistas. 

Sua história de vida é um exemplo. Não um exemplo de uma pessoa que 

alcançou seus objetivos, mas de uma pessoa que antes mesmo de alcançá-los, já 

traçava os próximos, sem nunca dar-se por satisfeito. 

 Pela vasta produção, relevância e respeitabilidade da obra de Will Eisner, é 

possível apontar que a atuação do mesmo teve grande repercussão no que se 

entende hoje como HQ, gibi, comics, banda desenhada, fumetti, mangá, 

muñequitos, tebeos, manhuas, bande dessinée,3 ou qualquer outra tradução que 

englobe a arte sequencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Os termos, a partir de HQ, são palavras que designam histórias em quadrinhos respectivamente no Brasil, 

Estados Unidos, Portugal, Itália, Japão, Cuba, Espanha, Coréia e França. 
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4 TANGÊNCIAS 

  

4.1 ESTRUTURAS 

 

O constante desenvolvimento tecnológico proporcionou a ampliação do 

acesso aos diversos tipos de expressões artísticas e/ou midiática. O ser humano 

moderno passou a viver em uma realidade que recebe e assimila esses estímulos 

sensoriais de forma massificada. Música, vídeo, cinema, TV, pintura, escultura, 

teatro..., uma imensa variedade de suportes para informar que, no seu processo de 

desenvolvimento, se tangenciam e, consequentemente, se influenciam. 

Este capítulo propõe a sinalização desse fenômeno, no que tange à influência 

do teatro iídiche nas HQs, onde se aponta através de uma análise comparativa de 

imagens, que as artes cênicas apresentam diversos aspectos narrativos que foram 

assimilados como soluções gráficas nas HQs.  

O método para a análise dos pontos comuns entre as duas mídias abordadas, 

é uma comparação comentada de imagens. Nesse processo, as imagens e os textos 

são dispostos sempre na seguinte sequência: imagens de uma cena do teatro 

iídiche, e adiante, imagens de uma produção de Will Eisner. Após cada sequência 

há a inserção de um texto que explicita as relações narrativas existentes entre as 

imagens selecionadas.  

Um dos principais critérios para a seleção das imagens está na época dos 

registros. 

A escolha das imagens das peças iídiches abarcou registros da primeira 

metade do século XX. Esse hiato mantém as características estéticas que Eisner, 

nascido em 1917, teve contato, durante sua infância, quando freqüentava, de forma 

assídua, os teatros iídiches, ao acompanhar seu pai, que neles trabalhou. Essa 

realidade vivida pelo autor se agregou de forma contundente ao seu posterior labor 

como quadrinista. A localização geográfica das produções também é levada em 

conta, sendo consideradas as fotografias de encenações realizadas na América do 

Norte. O objetivo dessas escolhas é proporcionar uma amostra dos estímulos da 

linguagem teatral que Will Eisner recebeu na sua infância e que ocorreram naquela 

época e naquele lugar. 

Nas HQs o hiato temporal abrange de 1978 até 2008. O motivo dessa 

especificidade é analisar as obras pelo âmbito mais autoral de Eisner e que, por 
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isso, apresentam aspectos vívidos da influência do teatro iídiche no seu trabalho. O 

percurso vai da sua primeira graphic novel, “Um contrato com Deus”, até  seu último 

livro teórico, “Expressive anatomy for comics and narrative”, publicado 

postumamente, em 2008. 

Entretanto, antes de tratar especificamente da análise das imagens, é 

necessária uma explanação sobre os aspectos estruturais das respectivas mídias, 

permitindo balizar os critérios que serão utilizados no posterior exercício de 

comparação. 

 

4.2 ELEMENTOS ESTRUTURAIS DAS HQS 

 

A partir das tiras de jornal, as HQs, no seu percurso de desenvolvimento 

agregaram à sua estrutura narrativa, aspectos que foram surgindo como fruto de 

uma busca constante por soluções gráficas de apelo mais contundente junto ao seu 

público consumidor. 

A mão de obra para essa nova especificidade editorial que surgia, a do 

quadrinista, não existia, até então. Assim, os primeiros profissionais atuantes nessa 

área se adaptavam às HQs, vindos de outros campos de atuação, como a ilustração 

ou o desenho. Em grande parte, esses precursores não consideravam a feitura das 

HQs um trabalho que tivesse grande perspectiva profissional ou importância 

artística, encarando-o como um período de transição para outros campos de 

atuação. 

Mesmo nesse universo, a princípio pouco promissor, do ponto de vista 

criativo, as HQs se estabeleceram como uma forma de entretenimento e, aos 

poucos, foram desenvolvendo singularidades gráficas que lhe deram uma identidade 

narrativa específica à sua linguagem. 

Pelo seu percurso de desenvolvimento, as HQs modernas agregaram, 

gradativamente, à sua estrutura como mídia, aspectos gráficos facilmente 

percebidos pelo leitor comum e, além desses, aspectos psicológicos de âmbito 

menos explícito, mas não menos importante à imersão do leitor nas narrações, 

distribuídas ao longo das sequenciadas páginas. 

 

Em sua forma mais simples, os quadrinhos empregam uma série de 
imagens repetitivas e símbolos reconhecíveis. Quando são usados vezes e 
vezes para expressar idéias similares, tornam-se uma linguagem – uma 
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forma literária, se quiserem. E é essa aplicação disciplinada que cria a 
“gramática” da Arte Seqüencial (EISNER, 2010, p. 2). 

 

Como forma melhor de organizar e esclarecer as características das HQs, os 

elementos principais da “gramática” serão agrupados em dois grupos distintos, 

denominados neste trabalho, como aspectos explícitos e aspectos implícitos, 

respectivamente. A base para a organização dessas informações foi feita a partir do 

conteúdo do livro “HQTRÔNICAS: “Do suporte papel à rede Internet”. 

Apesar de refletir sobre características profundamente arraigadas às HQs, os 

apontamentos que seguem abaixo não constituem um conjunto de elementos 

imprescindíveis para a feitura de narrativas quadrinizadas. Muitos deles podem ser 

adaptados, modificados ou descartados, em função da melhor fluência narrativa. 

 

4.2.1 Aspectos explícitos 

 

a) Enquadramento: é o espaço na página reservado à retenção de um fragmento 

narrativo independente, um momento. O enquadramento externa o olhar que 

o autor pretende para a cena, tanto em termos mais técnicos ( a perspectiva e 

a composição, por exemplos), como em efeitos de âmbito mais psicológico;  

efeitos de luz e sombra e expressões faciais.Tendo sido difundida nas tiras de 

jornal, essa solução gráfica possuía uma formatação sem grandes variações 

com uma repetição uniforme dos quadrinhos. Com o passar do tempo e uma 

maior exploração das possibilidades das HQs pelos autores dos comics, os 

enquadramentos começaram a ter variações no formato, tamanho e 

posicionamento nas páginas. Assim, percebeu-se que a disposição planejada 

dessas variantes permitia um maior controle do ritmo da leitura. 

 

b) Balão de fala: Recurso gráfico que simboliza a fala ou o pensamento das 

personagens. Por exemplo, o desenho de uma lâmpada acesa dando a 

entender que determinado personagem teve uma ideia. Na sua forma mais 

comum, o balão é constituído por um espaço delimitado, de forma elíptica, 

que apresenta uma extremidade chamada ápice, apontando para a 

personagem falante. O grafismo do seu contorno varia em função do efeito 

comunicativo pretendido; num balão de pensamento as bordas são 



75 

 

onduladas; já, numa cena em que a personagem está falando baixo, o 

contorno é pontilhado. 

 

c) Onomatopeias: de forma similar aos balões, as onomatopeias servem para 

representar sons. Entretanto, em sua maioria, esses sons não são narrações 

e sim barulhos. Procurando colocar potencialmente a representação do efeito 

sonoro, as letras são desenhadas de forma estilizada. Por exemplo, a palavra 

“bang”, escrita de forma irregular, representa o impacto de um disparo de 

arma de fogo; de forma oposta, o termo “toc, toc,” feito com letras retas dá o 

entender de batidas em uma superfície rígida, como a madeira. Por terem se 

originado nos comics, grande parte dos termos adotados e difundidos como 

sons onomatopaicos, têm sua raiz em expressões norte-americanas que 

foram, posteriormente, adotadas em outros países. 

 

d) Linhas de movimento: são efeitos gráficos feitos sob conjuntos de traços 

adotados como uma convenção, para representar a movimentação de 

elementos. Pela sua vasta gama de aplicações nas HQs, podem passar 

quase despercebidos num quadrinho ou, em outro, preencherem 

praticamente toda a área útil da cena. A proposta da história, que por 

conseqüência, refletirá os aspectos culturais, tem grande influência na 

utilização desse efeito. Os mangás, HQs produzidas no Japão, utilizam de 

forma acentuada as linhas de movimento, lá chamadas de linhas de ação. A 

produção europeia já difere nessa particularidade, utilizando o efeito das 

linhas de forma, bem mais contido que a dos autores japoneses. 

 

4.2.2 Aspectos implícitos 

 

a) Percepção visual global: É uma das características mais específicas das 

HQs como uma mídia autônoma. Enquanto em outras formas de 

narrativas sequenciadas, como o desenho animado, o usuário percebe 

apenas a cena que se desenrola à sua frente no momento, nas HQs são 

percebidas, simultaneamente, tanto a cena principal, que detém o foco da 

atenção, como a anterior e a posterior, isso graças a visão periférica do 

leitor. Ao lidar com esse tipo de efeito, o quadrinista precisa ter grande 
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competência narrativa para manter um ritmo de leitura que estimule a 

concentração do leitor, procurando evitar que o mesmo ignore a sequência  

estabelecida previamente. 

 

b) Elipse: compreende o fenômeno narrativo, ocorrido quando o leitor 

completa mentalmente os intervalos dos acontecimentos compreendidos 

entre um quadrinho e outro. Esse espaço sem informação visual explícita, 

é denominado “sarjeta”. Na fração de segundo que demora para que os 

olhos passem de um quadrinho para outro, o leitor desempenha um 

sofisticado exercício mental de complementação desses espaços em 

branco deixados pelas imagens-chave escolhidas pelo quadrinista, com 

suas próprias imagens mentalizadas. 

 

c) Tempo: tem ligação direta com a forma dos quadrinhos. Nas páginas das 

HQs, por convenções gráficas, o tempo tende a ser espacialmente 

interpretado. Em cenas rápidas, são mostrados enquadramentos fechados  

num formato pequeno que, consequentemente, serão assimilados em um 

período mais curto. É também verdadeiro afirmar que, de maneira geral os 

quadrinhos maiores e horizontalizados causam a permanência do leitor 

por mais tempo na cena, criando a ilusão de cenas com maior lentidão e a 

ideia de amplitude, ou seja, um período temporal mais longo. 
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Figura 4 – Características narrativas 

                                           Fonte: (MOORE; GIBBONS, 2010, p. 16 ) 

 

Na página reproduzida acima é possível perceber a maioria das 

características descritas anteriormente. 

Mesmo com o desenvolvimento e a difusão de novas formas experimentais 

das HQs, principalmente os webcomics4, a sua base de produção contemporânea é 

voltada, ainda, para uma relação essencialmente visual com os leitores. As 

                                                 
4
 HQs feitas para internet que, por isso, apresentam diferenças estruturais que o suporte midiático 

eletrônico pode oferecer como animação de imagens e adição de sons às páginas.  
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ferramentas de interação entre os leitores e as obras é, na maioria das vezes, uma 

junção entre imagens e textos. Por meio desses dois elementos visuais básicos que 

podem, ainda, ser reduzidos apenas às imagens, o autor tem a possibilidade de 

sugestionar os demais aspectos sensoriais como olfato, paladar, tato e audição. 

Esse efeito de convencimento é bem sucedido se houver apenas uma afinidade 

entre as representações gráficas, colocadas nas páginas pelo quadrinista e a 

bagagem de referências visuais e culturais do leitor, que devem estar em equilíbrio 

para uma melhor fluência da leitura. 

O “acordo” entre o autor e o leitor é mapeado em diversas características 

inerentes às HQs. O sentido da leitura das páginas é um dos mais claros. No 

ocidente, ele acontece da esquerda para a direita e de cima para baixo. Já em 

países orientais é configurado da direita para esquerda e de cima para baixo. Outro 

exemplo, é a aceitação de diversos termos utilizados nas onomatopeias pra 

representar sons que, apesar de terem uma significação literal somente onde se 

originou, é adotado de forma universal. Um termo criado na America do Norte ou na 

Europa é utilizado também no Brasil, sem o risco de perder seu sentido original de 

aplicação, apesar do termo em si não ter significado em nosso idioma. Designações 

de onomatopeias que explicitam isso, por exemplo, são o “bang” para tiro, o “dlin-

dlon” para um toque de campainha, o “soc” para um soco, ou o “cabrum” para uma 

explosão. 

Os aspectos visuais das personagens e cenários devem levar em conta, 

também, a bagagem de conhecimentos do leitor, evitando-se apresentar as 

personagens refletidas numa característica cultural hermética, sem uma 

contextualização prévia. Isso pode ser ilustrado ao se imaginar uma cena em que 

uma personagem natural do Laos, país asiático, é humilhado por um grupo de 

desafetos em maior número que ele: a vítima reage à situação, mesmo sob grande 

pressão, com sorrisos, enquanto tenta sair do local. O leitor só entenderá essa cena 

se tiver conhecimento que culturalmente, os nativos daquele país reagem com um 

sorriso nervoso em situações de grande pressão. 

Consequentemente, por essa percepção do acúmulo de uma série de 

características específicas inerentes às HQs, os quadrinistas e estudiosos do 

assunto começaram a propor uma série de definições que as respaldassem, 

conceitualmente, como uma forma singular de mídia, frente às outras expressões 

gráficas.   
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O primeiro autor a difundir de forma ampla a proposta de um conceito para as 

HQs foi Will Eisner, com a publicação do seu primeiro livro teórico, “Quadrinhos e 

arte sequencial”, em 1985. Na sua experiência profissional como quadrinista e 

pesquisador, Eisner analisou a fundo, as técnicas de feitura das HQs e percebeu 

que havia a necessidade de um material de consulta que abarcasse as 

características inerentes à sua área de atuação. A partir daí, deteve-se nessa tarefa, 

principalmente pelo aspecto da sequência narrativa, que é uma característica desse 

tipo de publicação. No livro, o autor se refere ao conjunto de elementos narrativos 

que baliza as HQs como “arte sequencial”. 

Mesmo com seu inegável valor como conceito seminal, o termo difundido por 

Eisner se mostrou incorreto por ser muito abrangente, uma vez que a distribuição 

sequenciada de imagens é utilizada em outras mídias como, por exemplo, o cinema 

e o desenho animado. 

Com o passar do tempo e uma maior abertura para a discussão teórica sobre 

as HQs, em 1993, Scott McCloud, outro estudioso do assunto, lançou o livro 

“Desvendando os Quadrinhos”. Na publicação, o autor faz de forma metalinguística 

com o livro formatado como uma grande narração em quadrinhos, uma análise 

sobre as origens, o percurso histórico e as características das HQs. No transcorrer 

desse trabalho, McCloud (1995, p.09) também se detém na elaboração de um 

conceito para as HQs, chegando à seguinte definição: “são imagens pictóricas e 

outras justapostas em sequência deliberada, destinadas a transmitir informações 

e/ou a produzir uma resposta ao espectador”. Nota-se, na definição, que houve uma 

preocupação em restringir o conceito às HQs, coisa que o termo de Eisner não 

conseguia. Apesar de defender a importância de uma definição que tenha uma 

maior especificidade, o próprio McCloud (2005) diz, posteriormente, que o termo arte 

sequencial pode ser usado na maioria dos casos. 

Por suas qualidades como forma midiática contemporânea, a arte sequencial 

é aceita como uma forma sofisticada e abrangente, no meio da comunicação.  
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4.3 ELEMENTOS ESTRUTURAIS DO TEATRO IÍDICHE 

 

O teatro iídiche, desde o seu surgimento, no continente europeu, foi 

gradativamente se arraigando ao arcabouço cultural do povo judeu, como uma das 

suas principais expressões. Com a maciça imigração de judeus para o continente 

americano, no final do século XIX, os integrantes do teatro iídiche encontraram uma 

nova configuração de espaços e público para desenvolver suas atividades. 

Consequentemente, com uma nova realidade para atuar, surgiu um conjunto de 

características inerentes a esse teatro, feito naquela época e lugar. 

Uma vez nos Estados Unidos, os imigrantes judeus buscavam referências de 

unificação para seu povo. O surgimento das peças e artes cênicas iídiches vêm para 

ajudar a suprir essa lacuna, se tornando um grande sucesso de público. Com o 

passar do tempo e o exponencial aumento das plateias, os produtores tornam os 

espetáculos cada vez mais populares, incorporando na sua estrutura influências do 

teatro Norte-americano e do Europeu. Nessa realidade, o teatro iídiche desenvolveu 

aspectos específicos, dos quais trataremos a partir de agora. 

 

a) Iluminação: Se configurava pela utilização de um conjunto de técnicas que 

buscavam proporcionar ao público a maior clareza possível na percepção das 

cenas. Com o crescente sucesso do teatro iídiche e o aumento do seu 

público, houve a necessidade de utilizar casas de espetáculos com uma 

estrutura espacial mais ampla. Ficando uma parte da plateia cada vez mais 

afastada do palco, uma das principais tecnologias utilizadas para diminuir 

esse problema, foi a iluminação. Com a aplicação de luz nas cenas que 

potencializassem os contrastes, o espectador, mesmo afastado, tinha uma 

percepção mais nítida da encenação. 

 

b) Estereótipos: A mitologia judaica tem uma ampla gama de personagens. As 

figuras pertencentes a essa estirpe estavam fortemente arraigadas ao 

inconsciente coletivo da época. Esse fato não era ignorado pelos atuantes do 

cenário teatral, que mantinham a concepção dos tipos fieis aos registros orais 

e literários que lhes serviam de base. 

 



81 

 

c) Gestos e posturas: O uso do corpo do ator como elemento cênico, era 

colocado, em potencial, pela utilização dos gestos e das posturas, de uma 

forma exagerada e amplamente reconhecível. Exagerada, no sentido da 

ampliação das suas estruturas usuais no cotidiano. O ator, na interpretação 

de uma risada, irá abrir a boca e curvar o corpo muito mais do que o faria 

numa situação corriqueira. O reconhecimento da postura, pelo público, 

acompanhava essa utilização do exagero. Se projetar para frente, em um 

movimento de ataque, mover-se com músculos tensionados em momentos de 

ira, gesticular de forma ampla e enfática, são alguns exemplos de soluções 

narrativas que faziam parte de uma “gramática” da linguagem do corpo, 

utilizada pelos atores. 

 

d) Projeção da voz: Uma vez que as produções teatrais tinham, muitas vezes, 

uma origem na literatura ou na influência da estrutura narrativa literária, os 

diálogos eram fortemente utilizados nas peças. Com uma grande quantidade 

de espectadores em grandes áreas, o ator tinha que dominar, de forma 

competente, técnicas de projeção da voz para que fosse ouvido e entendido 

claramente pela sua plateia.  

 

e) Expressões faciais: Eram exageradas, com o intuito de serem facilmente 

perceptíveis. Aliadas ao exagero, eram colocadas as técnicas de maquiagem. 

A utilização de maquiagens fortes e contrastantes tinha a dupla função de dar 

maior nitidez às expressões e acentuarem as características individuais dos 

personagens.  

 

Obviamente, o teatro iídiche se transformou, posteriormente, se moldando às 

naturais influências culturais. Entretanto, como objetos do presente estudo, as 

características formais que têm maior relevância, são as utilizadas no início do 

século XX, visto que nessa configuração estética da cena iídiche, o quadrinista Will 

Eisner teve contato, pela primeira vez, na sua infância, com as artes cênicas. Esse 

contato balizou as posteriores relações entre a produção das HQs e os livros 

teóricos de Eisner, com a estética narrativa das artes cênicas judaicas. 
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4.4 ANÁLISE COMPARATIVA 

 

Adiante, será feita uma análise comparativa entre reproduções de fotografias 

de peças iídiches e páginas de HQs produzidas por Will Eisner. O objetivo desse 

processo é explicitar o uso de soluções narrativas utilizadas no teatro judaico e, 

posteriormente, simuladas nas HQs produzidas por Will Eisner. 

 

FIGURA 5 - "THE WITCH" de Abraham Goldfaden YAT Premiere em 1925 

Fonte: http://www.museumoffamilyhistory.com/mschwartz-productions-01.htm. Acesso em: 25.02.2012 

 

 
 

FIGURA 6 - "ANATHEMA" de Leonid Andreyev YAT Premiere em 1923 

 
Fonte: http://www.museumoffamilyhistory.com/mschwartz-productions-01.htm. Acesso em: 25.02.2012 
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Nas figuras 5 e 6, é possível perceber como os fortes contrastes eram 

valorizados na montagem das peças. Além da iluminação, que acentuava as formas, 

os figurinos, com cores uniformes, também se acentuavam a ideia de uma atmosfera 

mais visualmente perceptível. 

 

FIGURA 7 – Reprodução de uma página da graphic novel “New York: The Big City” 
 

Fonte: (EISNER; POPLASKI, 2008, p. 59). 
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FIGURA 8 – Reprodução de uma página da graphic novel “Vida em outro planeta” 
 

 

                                              Fonte : (EISNER, 2010, p. 80) 

 
 

Como vemos nas figuras 7 e 8, nas HQs de Eisner a busca de um forte 

contraste e uma clareza das cenas, também é uma constante. A maioria do material 

produzido pelo quadrinista, ao longo de sua carreira, foi concebida com o uso de 

técnicas de desenho que valorizavam o claro e escuro, sem a utilização de uma 

colorização posterior. 
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FIGURA 9 - Maurice Schwartz e Anna Appel em "Mrs. Warren's Profession" de 
George Bernard Shaw YAT  Premiere 1918 

 

Fonte: http://www.museumoffamilyhistory.com/mschwartz-productions-02.htm. Acesso em: 25.02.2012 

  
 
 

FIGURA 10 - Chana Teitelbaum e Lazar Freed em "The Saint's Journey" de Harry 
Sackler YAT Premiere 1926 
 

Fonte : http://www.museumoffamilyhistory.com/pv-saints-journey.jpg> Acesso em: 25.02.2012 
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FIGURA 11 –  Cena da peça “three Little Businessmen”, 1924.  
 

 
Fonte: (GUINSBURG, 1996, p. 278) 

 

Nas figuras 9, 10 e 11 existem registros do uso de gestos e posturas pelos 

atores. Suas técnicas procuravam potencializar atitudes com o uso de gestos e 

posturas largamente reconhecíveis, como também uma ampliação da intensão dos 

seus diálogos sonoros. 

 

FIGURA 12 – Detalhe de página da graphic novel “New York: A grande cidade” 

 
Fonte: (EISNER, 2010, p. 110). 
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FIGURA 13 – Página da graphic novel “New York: The Big City” 

 
Fonte:  (EISNER; POPLASKI, 2008, p. 166) 

 

As figuras 12 e 13 constituem exemplos de utilização do gesto e da postura 

no suporte dos quadrinhos. O processo, nesse caso, passa pela escolha de poses 

“chave” que são utilizadas para passar uma mensagem. Nos exemplos, existe o 

trabalho de utilização da manipulação dos formatos das letras, de um modo que 

gera a impressão de variação do volume dos sons, simulando as técnicas de 

projeção de voz utilizadas pelos atores. 
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FIGURA 14 - "Yoshke the Musician" 1931aka "The Singer of his Sorrows" 

Fonte: <http://www.museumoffamilyhistory.com/jbuloff-10-yoshkemusikant.jpg>. Acesso em: 25.02.2012 

 

 

FIGURA 15 -  "6000 Heroes" 1935 
 

Fonte: <http://www.museumoffamilyhistory.com/jbuloff-12-6000heroes.jpg>. Acesso em: 25.02.2012 
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Como exemplificam as figuras 14 e 15, as expressões fisionômicas eram 

colocadas em evidência, a partir de um uso planejado da relação entre a maquiagem 

e a iluminação. Além dos aspectos tecnológicos, uma vez no palco, o ator tornava 

suas expressões mais contundentes com o uso do exagero na concepção dos seus 

trejeitos faciais. 

 

FIGURA 16 – Detalhe de página da graphic novel “Hamlet no terraço de um prédio” 

                                      

Fonte: (EISNER, 2010, p. 117). 

  
 

FIGURA 17 – Detalhe de página da graphic novel “Hamlet no terraço de um prédio”  

 

Fonte: (EISNER, 2010, p. 118) 
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Como foi visto nas figuras 16 e 17, no caso das HQs as soluções para 

valorização da representação de expressões vão para o viés do grafismo; efeitos 

como simetria e assimetria entre os dois lados do rosto e as deformações, utilizadas 

na busca de exagerar ou sintetizar partes da expressão, constituem meios de 

valorizar a expressão. A utilização de um uso planejado dos efeitos de luz e sombra 

nos desenhos também tem grande efeito visual. 

 

FIGURA 18 - "The Miser" 1929 
 

                      Fonte: <http://www.museumoffamilyhistory.com/jbuloff-05-miser.jpg>. Acesso em: 25.02.2012 
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FIGURA 19 - Harry Jordan no traje, possivelmente em Jacob Gordin's "God,  Man, 
and Devil," Cleveland, Ohio cir 1920s 

 

 

Fonte: <http://www.museumoffamilyhistory.com/lb-jordan-harry-costume-01.jpg>. Acesso em: 25.02.2012 

 

Nas figuras 18 e 19 vemos que o uso de personagens estereotipadas 

constituía-se uma ferramenta na elaboração das peças iídiches. Tipos descritos 

anteriormente, na cultura judaica, de forma oral ou através da literatura, tinham suas 

características transpostas para os palcos, numa personificação ficcional de figuras 

existentes no imaginário coletivo. 
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FIGURA 20 – Tipos que caracterizam gêneros narrativos  

 

Fonte: (EISNER, 2008, p. 26) 

 

FIGURA 21 – Tipos que caracterizam figuras cotidianas 

 
 (EISNER, 2008, p. 22) 

 

Nas figuras 20 e 21 é possível perceber que através da utilização de tipos 

físicos facilmente reconhecíveis, o autor é capaz de induzir o leitor a um julgamento 

prévio de características da personagem. Para que o quadrinista consiga seu intento 

de estereotipar determinado tipo, o leitor também deve partilhar das mesmas 

referencias culturais do autor. 
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4.5 AS INFLUÊNCIAS POR OUTRAS PESPECTIVAS 

 

Este trabalho teve, inicialmente, como meta, fazer um levantamento do reflexo 

da cultura judaica na obra quadrinhistica de Will Eisner. Entretanto, surgiram, 

durante a pesquisa, vários apontamentos dessa relação fora do âmbito da produção 

das HQs. Diversos textos produzidos por Eisner e outros autores apresentam um 

panorama da contundência com que os judeus imigrantes se inseriram nas 

transformações sociais dos EUA, a partir do final do século XIX. 

Além do material literário, Eisner faz ricos depoimentos também em 

entrevistas por vídeo, com algumas delas transcritas adiante. 

No final do prefácio da segunda edição da graphic novel “Um contrato com 

Deus e Outras Histórias de Cortiço”, Eisner (1995, p.07) acrescenta um adendo, 

onde escreve: “Desde que foi publicada, há sete anos, “Um contrato com Deus” foi 

traduzida para cinco línguas, sendo uma delas, a não  menos importante, o iídiche”. 

Essa afirmação ilustra o forte significado que o idioma iídiche teve para o autor, 

como símbolo social. 

 

FIGURA 22 - Capa da versão feita em idioma iídiche da graphic novel “Um Contrato 
com Deus” 

 
                     Fonte: <http://www.yiddishstore.com/wileisopmitg.html>. Acesso em: 25.02.2012 

 

 É possível encontrar outras alusões à cultura iídiche, mais especificamente 

ao teatro. Isso é notado em seus livros teóricos sobre HQs, quando o autor lida com 
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as personagens como se fossem atores e trata dos cenários como se fossem 

palcos. Sobre o formato do requadro, elemento estrutural da HQ que delimita uma 

cena, ele comenta o seguinte: 

 
[...] o formato do requadro e até mesmo a sua execução (por exemplo, um 
contorno pesado em oposição a um contorno leve) procuram “trabalhar” 
com a distância da frente do palco. Como no teatro, trata-se de ações que 
estão ocorrendo em duas linhas de tempo paralelas. (EISNER, 2010, p. 48).  

 

Em outro momento, tratando agora, da composição dos quadrinhos, Eisner se 

utiliza das seguintes analogias: 

 

A composição de um quadrinho é comparável ao planejamento de um 
mural, de uma ilustração de um livro, de um quadro ou de uma cena teatral. 
[...] Funcionando como um palco, o quadrinho controla o ponto de vista do 
leitor; o contorno do quadrinho torna-se o campo de visão do leitor e 
estabelece a perspectiva a partir da qual o local da ação é visto. Essa 
manipulação permite ao artista esclarecer a atividade, orientar o leitor e 
estimular a emoção. (EISNER, 2010, p. 90, grifo nosso). 

 

Sobre a influência da identidade cultural judaica na estruturação dos comics, 

Gerard Jones faz um comentário, já na nota do autor, no início do seu livro “Homens 

do amanhã”, ao agradecer a colaboração de Michael Feldman como consultor: 

 

Dependi não só daqueles que vivenciaram a história dos quadrinhos, mas 
daqueles que a estudaram como especialistas e colecionadores, e que me 
conduziram, através da floresta de contradições e enganos, até o caminho 
mais plausível dos acontecimentos reais. Meu Virgílio, meu Tenzing, minha 
Sacagawea foi Michael Feldman, que passou muitos anos juntando 
pecinhas do quebra-cabeça e fala com sabedoria e conhecimento sobre o 
lugar dos quadrinhos no contexto mais amplo das culturas alternativas e 
sobre o empreendimento judaico num passado quase enterrado da história 
americana. (JONES, 2006, p. 12). 

 

Além desses registros em forma de texto, entrevistas em vídeo também 

mostram a influência do teatro iídiche no trabalho de Will Eisner. Numa entrevista 

concedida durante a produção do documentário “WILL Eisner: Profissão Cartunista” 

o quadrinista assume, de forma explícita, suas influências advindas da cultura 

iídiche. Segue abaixo algumas transcrições em que o autor trata das suas 

influências na criação de narrativas 

Eisner diz em profissão cartunista: “Eu não hesito em declarar que a literatura 

judaica e o folclore iídiche continuam muito presentes em mim. Acho que nesse 

sentido, ‘Um Contrato com Deus’ é uma história com ritmo iídiche. Em outro 
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fragmento da entrevista, ele comenta sobre a influência do pai nas suas descobertas 

artísticas: 

 

Meu pai foi uma influencia enorme para mim. Ele sempre me encorajou na 
minha carreira desde o início. Meu pai veio para os EUA da Áustria, em 
1916, 1915, logo antes da Primeira Guerra Mundial. Ele veio de Viena, e era 
um pintor de cenários em interiores de igrejas, era o que ele fazia anjinhos, 
nuvens e tal. Mas ele veio para os EUA e seu primeiro emprego foi no teatro 
iídiche na segunda avenida, onde pintava cenários. Ele costumava me levar 
ao teatro, onde trabalhava em sua escada longa e alta, e eu sentava por ali 
e olhava ele pinta. 

 

Mais adiante, o autor trata de características do seu processo criativo. ”Eu 

componho minhas cenas como se fosse um diretor de teatro. Cada quadrinho, para 

mim, é um palco. Eu não penso em cinema, eu penso em teatro e atribuo isso à 

influência do meu pai”. (FURTADO; SERRAN, 2011). 

Outro aspecto interessante do trabalho de Eisner é sua repercussão entre 

outros profissionais das HQs. No livro “Will Eisner – a spiretd life,” escrito por Bob 

Andelman, em 2005, a vida e a obra do autor é analisada em detalhes. Entretanto, 

apesar da grande importância do registro dessas informações, esse livro apresenta 

outro atrativo: o seu segundo apêndice. O autor reserva esse espaço do livro para 

colocar comentários de profissionais dos quadrinhos a respeito de Eisner. Nesse 

espaço, dezessete, dos mais influentes profissionais das HQs contemporâneas, 

como Alan Moore, Carmine Infantino, Neil Galman e Mark Chiarello narram sobre a 

importância do trabalho de Eisner para a sua formação. 

No fim da sua trajetória profissional, sempre buscando novas formas de 

abordar  as soluções gráficas das HQs, Eisner proporcionou o balizamento de uma 

visão abrangente sobre as possibilidades de exploração das HQs como  mídia. 
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CAPÍTULO 5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As HQs constituem, contemporaneamente, uma das mídias com maior poder 

de assimilação das influências narrativas oriundas de outros tipos de instrumentos 

de comunicação. Enquadramentos cinematográficos, textos literários, peças teatrais, 

investigações jornalísticas ou elementos autobiográficos, já se constituíram em 

bases para construções quadrinhisticas. O caminho inverso, ou seja, as HQs 

estimulando a criação de outros produtos, também é verdadeiro. Muitas histórias são 

criadas para o suporte HQ, tendo já, como meta, a geração de outros produtos, 

como filmes, brinquedos, roupas entre muitos outros. Mesmo com as HQs fazendo 

parte de um panorama tão dinâmico e repleto de cruzamentos midiáticos, ao 

pesquisar sobre os primórdios dessa forma de comunicação no início do século XX, 

é possível encontrar o estabelecimento de relações midiáticas entre as artes cênicas 

e as HQs, que se mantém como uma referência de estrutura para as HQs modernas, 

mesmo depois da passagem de várias décadas. A principal referência de estudo 

desse fenômeno foi a obra de Will Eisner.  

A escolha de Eisner como objeto de análise, aconteceu pelo fato do autor 

estabelecer, claramente, relações entre a cena teatral e as HQs, no seu processo de 

trabalho. Além disso, o percurso profissional do quadrinista abarcou, praticamente, 

todos os formatos adotados pelas HQs modernas. Nesse hiato, que foi do segundo 

quarto do século XX até 2005, ano da morte do autor, o mesmo produziu, desde 

histórias para jornais( primeiro grande vetor das HQs modernas), até quadrinhos que 

chegaram ao suporte digital, o que, contemporaneamente, constitui o mais novo 

campo de experimentações narrativas. 

O trabalho de Eisner, que gradativamente insere de forma consciente a 

simulação de elementos narrativos das artes cênicas nas suas produções, se 

estabelece como uma referência para os novos quadrinistas, graças à repercussão 

que seu trabalho obteve ao longo de sua carreira. 

Ao considerar a obra de Eisner como material de estudos para outros 

quadrinistas, nos deparamos com uma vasta produção de HQs que vão, de 

narrativas de âmbito puramente comercial (início de sua carreira), até trabalhos de 

cunho autoral, as chamadas graphic novels. Entretanto, o trabalho de Eisner como 

quadrinista, apesar de se constituir numa rica fonte de pesquisas narrativas, possui 
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características próprias de estilo do autor, tornando esse acervo, num primeiro 

momento, usual apenas para quadrinistas e pesquisadores que se identificam com 

essas características. 

Essa limitação estilística deixa de existir, ao se transferir a perspectiva da 

análise do campo da pura feitura de HQs, para o estudo da estruturação de uma 

teoria voltada para o estabelecimento do pensamento crítico sobre esse fazer.   

Esse aspecto foi tocado por Eisner, a partir de 1972, período em que lecionou arte 

sequencial na School of visual arts, cuja atividade gerou o material de base para a 

produção de três livros teóricos que tratam da produção das HQs. Esse acervo se 

constituiu em uma das principais referências para a formação de qualquer 

profissional que tenha interesse no entendimento da narrativa gráfica. 

Para uma análise abrangente do que são essas HQs modernas, com 

aspectos teatrais, citadas anteriormente, é preciso considerar os movimentos 

socioculturais que a transformaram ao longo da sua existência, em um produto 

midiático tão poderoso. No mapeamento de origem desses movimentos, chega-se 

ao teatro iídiche; fenômeno da cena judaica que apresenta suas primeiras 

sinalizações no continente Europeu: o Teatro Judaico, inicialmente, o idioma Iídiche 

como vetor de comunicação oral e daí, a denominação de Teatro Iídiche. 

Apesar do surgimento desse idioma no século X ter origem nas esferas 

menos abastadas da sociedade judaica, pela sua facilidade de assimilação, 

praticidade e valor como símbolo de unificação étnica, vai ganhando também, aos 

poucos, espaço como ferramenta de produção artística e intelectual. 

Apesar desse cenário propício no final do século XIX, mais uma forte onda 

antissemita na Europa e o advento de pogroms, ocorreu um êxodo acentuado de 

judeus para a América do Norte. Nessa massa de imigrantes vindos, inicialmente, 

para servir de mão de obra barata, grandes intelectuais e artistas judeus vêm, 

também, na tentativa de uma vida com melhores perspectivas. Vemos assim, que a 

base transformadora das HQs modernas foi moldada a partir da repressão e da 

violência direcionadas ao povo judeu do continente Europeu. 

Nesse hiato histórico de migrações judaicas, compreendido entre o fim do 

século XIX e o início do século XX, deu-se o cenário propício para o encontro da 

cena iídiche com os comics norte-americanos. 

Um dos aspectos interessantes do início desse fenômeno é que, enquanto o 

teatro iídiche atravessava um período de grande sucesso e estabilidade, as HQs 
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estavam num estágio embrionário, se firmando, ainda, como uma promissora forma 

midiática. 

Nesse período, ocorrem os primeiros contatos de Will Eisner, tanto com os 

comics, quanto com o teatro iídiche. Aproximar-se dos comics foi para Eisner uma 

consequência do seu trabalho, visto que, para ajudar nos custos da sua casa, teve 

que trabalhar como jornaleiro, ainda na infância. Já a percepção das características 

do teatro iídiche foi também forjada na infância do autor por outras vias, entretanto. 

Ao acompanhar seu pai, que foi pintor de cenários para o teatro iídiche, o jovem 

Eisner veio a ter contato com aspectos das artes cênicas. Na época, no primeiro 

quarto do século XX, esse tipo de teatro estava arraigado profundamente à 

identidade cultural judaica, o que fez com que o autor, que era judeu, internalizasse,  

potencialmente, aquela forma de expressão. 

Desde o início de sua atuação como quadrinista, ainda adolescente, Eisner 

atravessou os séculos XIX e XX como um dos maiores difusores na busca de um 

processo constante de sofisticação para as HQs. Começou atuando nos gêneros 

voltados para o entretenimento das massas, nas tirinhas de jornal e a partir daí 

diversificou, cada vez mais, seu leque de publicações, finalizando com produções de 

âmbito autoral. 

Nessa trajetória, Eisner foi, antes de qualquer outra coisa, um inovador no seu 

campo de pesquisas. Tal inovação, no entanto, envolve a quebra de paradigmas, a 

saída de uma situação cômoda. A aposta na mudança foi um risco que a grande 

maioria dos seus colegas de profissão não abraçou quando o autor propôs suas 

idéias, inicialmente. Atentando para essa situação, é possível afirmar que uma das 

grandes qualidades de Eisner foi a sua insistência, que o fez fiel às suas 

impressões, mesmo em um cenário inicialmente avesso às mesmas. 

Esta pesquisa aponta, como principal questão, que o teatro judaico teve, 

através do trabalho de Will Eisner, uma forte influência na elaboração de uma 

sofisticada identidade narrativa adotada pelas HQs, contemporaneamente. Aspectos 

formais das HQs, como a representação do gesto, da postura e das expressões 

fisionômicas: a utilização de grafismos específicos como ferramenta de 

potencialização de estímulos psicológicos no leitor, procurando criar uma 

“atmosfera” específica e a manipulação na diagramação das páginas com o intuito 

de proporcionar uma leitura mais lenta ou mais rápida, trabalhando o ritmo da 
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história, são algumas das características narrativas que foram assimiladas, em 

muito, de uma postura própria das artes cênicas. 

Eisner, no inicio de sua carreira não tinha, obviamente, como saber sobre a 

dimensão que as características do seu trabalho assumiria, ou da repercussão que 

teria no futuro. A trajetória que sua carreira seguiu se baseou na crença em suas 

ideias vanguardistas. Um velho ditado diz que “a fé move montanhas.” No caso de 

Eisner, podemos dizer que sua fé “moveu” a estrutura dos quadrinhos modernos 

para um novo e imenso “palco” de possibilidades criativas. 
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