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E
m 1950, um aspirante a cartunista que desenhava
uma tira para o jornal de sua cidade desejava aci-
ma de tudo obter distribuição mais ampla para seu
trabalho. Para isso, ele assinou contrato com uma
empresa especializada em distribuição. Um editor

da empresa gostou da tira, mas não achava que o título
fosse muito bom, e por isso o mudou para Peanuts. Char-
les Schulz sempre odiou o nome escolhido pelo editor. Em
1987, disse a um jornalista que "é um nome completamen-
te ridículo, não tem significado, causa confusão e não tem
dignidade nenhuma - e eu acredito que o meu humor tenha
dignidade". O nome que Schulz preferia para a sua tira era
Li'l Folks, e devemos admitir que não parece oferecer tan-
ta dignidade a mais. No entanto, o ponto central dessa história é
que Schulz hoje em dia não teria procurado uma empresa de
distribuição. Em lugar disso, veicularia a tira diretamente na web,
e estaríamos assistindo a especiais dos Li'l Folks a cada Natal.



Não existe exemplo mais claro
da maneira pela qual a web pode
revigorar uma das mídias tradicio-
nais do que os humildes quadrinhos.
(Bem, se não levarmos em conta a
pornografia.) Nos jornais, os quadri-
nhos estão morrendo. O espaço reser-
vado a eles não pára de diminuir e
hoje se reduziu a uma fração da área
original. A criatividade dos autores so-
fre com o feroz bloqueio imposto pelas
empresas de distribuição às idéias mais
ousadas e pelos valores familiares que
os jornais procuram impor. Mas na web
não existem restrições de espaço. É pre-
ciso acrescentar que o mesmo vale
quanto aos valores familiares? Agora

que os sistemas de publicidade au-
tomatizados se tornaram baratos
e fáceis de usar, os cartunistas
podem se estabelecer por conta

própria na internet, e azar dos dis-
tribuidores e dos jornais. No espa-
ço irrestrito e por vezes promís-
cuo da web, os humildes quadri-
nhos estão voltando a florescer.

Os quadrinhos online exis-
tem desde o final dos anos
90, e hoje há milhares de ti-

ras disponíveis na internet. A
diversidade de estilos é espantosa: ani-
me, imagens de arquivo, textos manus-
critos cruamente, desenhos de acaba-
mento impecável e tudo o que existe
entre esses extremos. A web também
liberta os quadrinhos da jaula de ferro
que o formato tradicional das tiras re-
presentava, "Trabalhando online, não
há motivo para que nossa tira consista
de três painéis, um depois do outro",
disse Mike Krahulik, metade da equi-
pe que produz o Penny Arcade, um site
de quadrinhos. "Muitas vezes é esse o
formato que adotamos, mas nada im-
pede que ilustrações cie página inteira
como as das revistas cm quadrinhos e
jfiaphic noveh sejam adotadas. Nada
impede que façamos o que quer que
tenhamos vontade," Os quadrinhos on-
line não estão algemados ao desgastan-
te cronograma diário dos jornais em
papel, além disso, o site Penny Arcade
é atualizado três vezes por semana. E
o site é sempre colorido. Na web, to-
dos os dias podem ser domingo.



E N T R E T E N I M E N T O

Krahulik, 29 anos, não pretendia ori-
ginalmente se transformar em cartunis-
ta online. Em 1998, ele e seu colabora-
dor, Jerry Holkins, criaram o Penny Ar-
cade para participar de um concurso
organizado por uma revista de videoga-
mes. Eles não ganharam. "Terminamos
por mandar tantas propostas a eles que
tiveram de nos dizer que parássemos",
conta Holkins, 31 anos. "Depois disso,
nós basicamente começamos a veicular
o nosso trabalho online. Tipicamente, o
percurso envolveria recorrer a uma em-
presa de distribuição e negociar os di-
reitos de visita ao nosso trabalho. Nós
sabíamos que isso nunca funcionaria
com o Penny Arcade". Agora a tira, es-
trelada por dois rapazes obcecados por
videogames recebe quatro milhões de
visitas por mês. O site Penny Arcade
tem oito funcionários. Holkins e Kra-
hulik organizam uma convenção anu-
al, a Penny Arcade Expo, que deve atra-
ir 20 mil pessoas no terceiro trimestre
deste ano, e criaram uma or-
ganização de caridade, a Child's
Play, que doa videogames a cri-
anças hospitalizadas. No ano
passado, eles arrecadaram mais
de US$ l milhão.

Os temas dos quadrinhos on-
line também são diferentes - bi-
zarros e extremamente inventi-
vos, de uma maneira que lem-
bra os pioneiros dos quadrinhos
em mídia impressa, como Kra-
zy Cat e Little Nemo in Slum-
berland. Um dos sites de qua-
drinhos dotado de mais ambi-
ções literárias na internet - em-
bora continue a oferecer o hu-
mor um tanto grosseiro e cruel-
mente hilariante que caracteri-
za esse gênero - se chama
Achewood e trata de uma co-
munidade de criaturas - gatos,
um urso, um esquilo, um bebê
lontra, alguns robôs - que po-
dem ser ricas, clinicamente de-
primidas, psicóticas ou gays.

Ocasionalmente, as histórias oscilam de
forma desconcertante da diversão para
a tristeza. Em uma das narrativas que
o site desenvolve, um gato rico e aman-
te dos prazeres chamado Ray morre e
vai para o inferno, onde se vê forçado a
dirigir um Subaru Brat 1982 e a se em-
briagar com o lendário guitarrista de
blues Robert Johnson em um hotel da
cadeia Best Western. É o tipo de coisa
que nunca acontece com Garfield. A ca-
racterização dos personagens de
Achewood é tão densa e detalhada que
se assemelha a um romance, e chega
até a escapar às molduras dos quadri-
nhos - Chris Onstad, o criador do site,
mantém blogs nas vozes de seus perso-
nagens. O gato deprimido de Achewood,
chamado Roast Beef, tem até um zine,
chamado "Cara, por que você tentou fa-
zer alguma coisa".

Chega um momento em que tentar
veicular quadrinhos em jornais simples-
mente não vale o trabalho. Quando Scott

Kurtz queria ser cartunista, calculou que
poderia vender seu trabalho a um distri-
buidor, como todo mundo mais. Quan-
do começou, na metade dos anos 90,
não existiam quadrinhos online. Mas
Kurtz, 36 anos, decidiu que veicularia
seu trabalho na internet mesmo assim,
só para que as pessoas pudessem conhe-
cê-lo. "Não havia plano ou objetivo, e
nem eu acreditava que fosse real", diz
Kurtz. "Simplesmente tropecei na idéia."
A tira que ele criou tinha por tema a
vida em uma revista, e ele a batizou de
PvP (abreviação de Player vs. Player). Em
2000, ele já estava recebendo um mi-
lhão de visitas ao mês, e pôde deixar seu
emprego como designer de web em uma
estação de rádio. Agora, o site PvP rece-
be mais de 150 mil leitores ao dia, e
Kurtz vende produtos com a marca PvP
e produz uma versão animada da tira
que é veiculada regularmente.

Mesmo assim, os quadrinhos "de ver-
dade" continuam a ter seus atrativos.
Da mesma maneira que alguns bloguei-
ros se deixam atrair pela respeitabilida-
de da mídia convencional e impressa,
alguns cartunistas online estão sucum-
bindo às propostas sedutoras dos gru-
pos de distribuição. Em janeiro, o popu-
lar site de quadrinhos Diesel Sweeties
(que é estrelado por robôs e persona-
gens descolados que fazem referências
altamente irônicas à cultura pop) fechou
contrato com a United Features - a mes-
ma empresa que mudou o nome dos
quadrinhos de Schulz para Peanuts,
mais de 50 anos atrás. "Não sei por que
alguém desejaria correr para aquele ce-
mitério", diz Krahulik. "Mas acho que
todo mundo deseja ser apreciado pelo
próprio pai, não? Eles sentem tipo uma
necessidade de aprovação. Nós repre-
sentamos o oposto disso."
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