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Rivais do iPhone, da Apple, dão as caras

Faça o seu micro ficar mais obediente

Novos celularesmostrados na feira 3GSM, em
Barcelona, chegamprontos para a briga. PÁG. 6

DJMau-Mau não tempreconceito quanto ao uso da
tecnologia,mas preferemesmoo vinil. PÁG. 8

Aprenda alguns truques simples para domar as
constantes teimosias doWindows . PÁGs. 2 e 3

:FILIPESERRANO

Quer ser DJ? Comece com o PC ou o iPod

■■■Novosautoresdequadrinhoslançamhistóriasprimeiroemblogsesitesedesenvolvemnovalinguagemnainternet

Sites já competemcompapel

Internetabre
possibilidade
detestarnovas
linguagens

Internet

OLHAEUAQUI!-OmecânicoClaudioMor, quadrinistanashorasvagas,descobriuna internetummeioparamostrar seu talentoartístico

HQsganhamnovos traços naweb

Não faltam opções de sites na
web para apreciar a arte dos
quadrinhos. Brasileiros ou es-
trangeiros, as páginas ofere-
cem desde HQs em formato de
revista até tirinhas feitas so-
mente para a internet.
UmdeleséoNonaArte (veja

endereçosnapág.5).Ositeconta
com 450 publicações para do-
wnloademarquivosPDFdeedi-
çõesantigasde156artistas.Um
exemploéa imagemao lado, re-
tirada de um dos episódios de
SubversivosdeMarcosPazeAn-
dréDiniz.
André é editor da página,

que começou como uma publi-
cação impressa. “A revista não
deumuito certo. Começamos a
colocar histórias na íntegra, e o
siteacabouficandomaisconhe-
cido do que no papel”, conta.
Outro mais dedicado às tiri-

nhaséoWebcomix,com18artis-
tas.EntreelesestáRogérioMar-
cus, criador do personagem em
crise existencial Pessoa.
Rogério desenha desde os 12

anos e é formado em Artes Vi-
suais pela Universidade Fede-
ral de Minas Gerais (UFMG),
mas nunca encontrou muito es-
paço no mercado editorial.
“Achofantásticaaaproximação
comopúblico.Tenhoaesperan-

ça de a internet ajudar a al-
cançar o impresso”, afirma.
O criador do Webcomix

HenriqueFonsecaDuarteex-
plica que existe um conceito
por trásdaswebcomics. “Não
precisasersótirinha,eosar-
tistas têmtotal liberdadepa-
ra criar”, conta. “Mas não é
só colocar o desenho no site.
TemquepublicarHQsnovas
todos os dias, sempre indi-
cando a data.”
O problema é que poucos

sites brasileiros conseguem
ter algum lucro, e os artistas
acabampublicandopelapró-
pria vontade de divulgação
do trabalho.
Essaéaprincipaldiferen-

ças em relação aos quadri-
nhos online feitos nos Esta-
dosUnidos.
Algunsexemplossãoossi-

tes de HQs virtuais Player
Vs.PlayerOnline,Penny-Ar-
cade, Keen Spot e Diesel
Sweeties, que atraem anun-
ciantes e milhares de leito-
res. No caso do PVPOnline,
por exemplo, são mais de
200mil visitas diárias.
NoBrasil, umdosmaisba-

canas para saber as notícias
domundodos quadrinhos é o
UniversoHQ. ● F.S.PINTURA?-NositeNonaArte,450quadrinhospodemserbaixados

Os artistas que começaram a
publicar HQs na web tiveram
um grande sacada. Por que
não aproveitar recursos de
multimídia para incrementar
o visual dos quadrinhos?
A partir da questão, dese-

nhistas inteiradoscomtecnolo-
gia inserirampequenasanima-
ções emFlash nos quadrinhos.
Em alguns casos, a novidade
provocaasensaçãode interati-
vidadecomahistória.Massem
perder a característica das
HQs de que a pessoa deve ima-
ginar a passagem de tempo e
movimento entre um quadro e
outro, conhecida como elipse.
“É uma revolução que traz

códigos novos para os quadri-
nhos”, diz o pesquisadorEdgar
Franco, autor do livroHQtrôni-
cas:dosuportepapelàrede inter-
net (Ed. Annablume e Fapesp,
284 págs.) “Uma nova lingua-
gem está nascendo que não se
sabe para onde vai caminhar”,
afirma.
O autor explica que está

sendo criado um tipo de arte
que não se encaixa em ne-
nhum dos padrões, nem de
HQ,nemdedesenhoanimado.
“Eles podem ter trilha sonora,
efeitos de som, animações e
ser em 3D, mas carregam ele-
mentos dos quadrinhos tradi-
cionais”, afirma.
O artista Scott McCloud foi

um dos primeiros a fazer expe-
riências. Em seu site, é possível
conferir algumas delas (veja os
links na pág. 5). Na mais recen-
te, de2003,TheRightNumber, o
quadroprincipal comahistória
fica emprimeiro plano. Bemno
centrodele vocêconseguevero
quadro seguinte em tamanho
menor.Aoclicaremumaseta,o
recorte central se movimenta
do fundo para frente, se sobre-
pondo ao desenho inicial.
Em Zot! Online: Hearts and

Minds,McCloud faz umaHQna
verticalque,divididaem16capí-
tulos, soma42,5metrosde altu-
ra.Éumconceitoqueelechama
de“telainfinita”,embora,elate-
nha, sim, um fim.
Outra experiência que cha-

ma a atenção é Carl Comics. A
HQcomeça só comoprimeiro e
oúltimoquadrinhonatela.Con-
forme você clica, um novo qua-
dro aparece entre eles e, depois
de 51 cliques, a história inteira
se completa.
Além deMcCloud, outra ini-

ciativabacanaéositeArgonZa-
rk do artista Charley Parker. A
proposta dele é menos revolu-
cionária, mas não menos cati-
vante.
Osquadrinhossãobempare-

cidos com as HQs impressas.
Com uma exceção. São feitos
emFlashecadaquadrocontém
umapequena animação.
Para o pesquisador de análi-

seestéticaemquadrinhos,Osni
Winkelmann, o uso dos PCs na
produção de HQsmuda o traço
do artista. “A colorização com
softwaresdeixamasáreascolo-
ridas definidas demais. Os tra-
ços não são soltos”, diz ele.
Uma experiência brasileira

com recursos digitais é feita no
site da editora online HQNado.
Algunsdosquadrinhosdediver-
sosartistastêmumaversãotra-
dicional e uma em movimento.
“É um semidesenho animado”,
diz um dos criadores, Alessan-
dro Scringolli. ● F.S.

ERNESTO RODRIGUES/AE

Se nos últimos 30 anos qua-
drinistasnovatosmundoafo-
ra driblavam o fechadomer-
cadoeditorial publicando re-
vistas alternativas e fanzi-
nes, a nova geração encon-
trou ummeiomais econômi-
co e dinâmicopara ampliar o
universo de leitores de suas
histórias: blogs e sites.
As histórias em quadri-

nhos (HQs) online se torna-
ram um fenômeno mundial.
No Brasil, a liga de persona-
gens que desponta em blogs
e sites traz uma variedade
que vai muito além dos he-
róis de grandes editoras co-
mo a Marvel e DC Comics e
dohumorde salão daDisney
e daTurma daMônica.
Quem já se deparou com

as tirinhas Malvados, Capi-
tãoPresençaeDr.Zigotosabe
queainternetestárepletade
novos quadrinistas ávidos
pormostrar seus traços.
Um desses artistas ini-

cianteséoajudantedemecâ-
nicopaulistanoClaudioMor.
Entreumescapamentofura-
do e um motor fundido, ele
rabisca suas idéias para de-
pois publicar no blog ht-
tp://claudiomor.blogspot.
com. “Não me vejo vivendo
de quadrinhos, mas é uma
paixão. Publicar na web é o
jeito mais fácil e econômico
de divulgar o trabalho”, diz.
NositedoLink, disponibi-

lizamosumaseleçãodos tra-
balhosdeMoredeoutrosno-
vos quadrinistas brasileiros.
Enquantoaaventurabra-

sileiranawebaindafunciona
umtantonabasedoimprovi-
so,nosEUA,sitesdeHQsco-
mo o www.pvponline.com e
www.penny-arcade.com já
atraemanunciantes.
Eessefenômenojáinteres-

sa as editoras. Segundo João
Prado,daArt&ComicsInter-
national, que agencia dese-
nhistas, a internetestápróxi-
madeseroprincipalmeiopa-
ra descobrir novos artistas.
“Enchomeus favoritosdeen-
dereços de sites, blogs e fó-
runs”, diz Prado.
Uma das páginasmais ba-

canas é oComicSpace (www.
comicspace.com).Éumaespé-
ciedecomunidadeonline,co-
mo oOrkut, que reúne artis-
tas e fãs do mundo todo. “O
site é como uma convenção
de quadrinhos gigante aber-
ta durante 24 horas”, diz o
criador JoshRoberts.
Mas aweb vai alémde co-

nectar pessoas e de ser um
meioparadivulgarnovostra-
balhos. Na internet nascem
novas experiências, mais ri-
cas do que só escanear um
desenho. Sem as limitações
do papel, artistas usama lin-
guagem de programação
Flash para embaralhar os li-
mitesentrequadrinhoseani-
mações e também conse-
guemcriarformatosdiferen-
tesdeleitura.Umaverdadei-
ramudança de linguagem.
Um dos pioneiros na ino-

vação é Scott McCloud, que
já criou umaHQ com 42me-
tros de altura (veja ao lado).
Alémde conhecer os qua-

drinistas da web, nesta edi-
ção você também vai ver co-
moaseditorasestãoseadap-
tandoaostemposdatrocade
arquivos, em que qualquer
adolescente no seu quarto
consegue baixar e distribuir
HQs clássicas.●

†Continua nas páginas 4 e 5
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