
Toda vez que o sinal do morcego
risca os ares, nos céus de Gotham
City, nosso herói deixa a Batcaver-

na para combater o crime. Ele é rápido, al-
tamente tecnológico e jamais enguiça. Es-
tamos falando do Batmóvel. Mas quem leva
a fama é seu dono. Os comics nasceram na
mesma época que os automóveis, mas es-
tes jamais alcançaram o estrelato. No cine-

ma tiveram mais sorte, com Herbie (Se Meu
Fusca Falasse), Christine, de Stephen King,
e, ultimamente em animação 3D, com Cars,
da Disney/Pixar.

Em The Newlyweds (Os Recém-Casaáos),
de 1904, e, em 1916, com Bringing Up Fa-
fher (Pafúncio e Marocas), ambos criados por
George McManus, o carro tinha importân-
cia secundária nas histórias.

Winnie Winkle (1902),
de Martin Branner T



Mas em Gasoline Alley, de 1919, Frank
King criou a saga de uma família da emer-
gente classe de proprietários de automó-
veis. A garagem ganhou destaque, assim
como o posto de gasolina na esquina. Essa
historieta atingiu o coração dos america-
nos quando, em 14 de fevereiro de 1921, no
Valentine's Day (dia dos namorados nos Es-
tados Unidos), um recém-nascido, Skeesix,
foi deixado na porta do solteirão Walt. Con-
trariando o mundo estático dos quadrinhos,
o bebê cresceu, virou jovem, até se casar e
ter filhos, acompanhando o crescimento dos
leitores e a evolução dos autos.

Nos quadrinhos, normalmente, os carros
não envelhecem. Apenas mudam de marca

e estilo, conforme a moda e de acordo com o
personagem. Enquanto eram futuristas em
Flash Gordon, ficção científica de Alex Ray-
mond, eram atuais nas histórias do detetive
Rip Kirby, do mesmo grande ilustrador.

Em 1920, o carro desempenhou papel re-
levante em Winnie Winkle, de Martin Bran-
ner. Nesse período, o fascínio pelo automó-
vel era tão grande que Vic Forsythe retratou
sua paixão pela máquina em Joe's Car.

O aventureiro Johnny Hazard, de Frank
Robbins, sempre aparecia nas histórias
com avião e autos. Os policiais usavam
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sempre seus carros,
como Dick Tracy, de
Chester Gould, em
1929. Outros perso-
nagens, como o Ins-
petor Donovan, o de-
tetive Red Barry, o
inspetor Wade, o Som-
bra, o Besouro Verde,
Charlie Chan e Ker-
ry Drake, viviam para
cima e para baixo com
seus automóveis.

Na Europa, em 1957,
surge Michel Vaillant,
com os carros de corri-
da. Em Tintin, os carros
são cópias fiéis aos de
verdade. Em 1987, os italianos incluíram o
carro em Roy Mann, na revista Comic Ari.

Walt Disney tem dois conversíveis -
para Mickey, placa 113, e Donald, com o nú-
mero 313 — que fazem parte da memória de
todos nós. Isso sem falar da famosa limusine

Nos mangas, reflexo do grande desenvolvimento
tecnológico da indústria automobilística japonesa,
sofisticados veículos estão sempre presentes nos
desenhos de AkiraToriyama

do Tio Patinhas. Já na história moderna BC,
um pastelão intelectual sobre o tempo das
cavernas, Johnny Hart simplificou tudo -
o grande inventor daquelas eras equilibra-se
em sua grande criação: a roda.

Em nossos dias, Akira Toriyama, autor
da série Dragon Bali, é o oriental que mais se
destaca com seus automóveis, priorizando os
modelos clássicos e extravagantes. Os man-
gas refletem o boom protagonizado pela in-
dústria automobilística oriental. Quem diria
que, hoje, a Toyota, superando anos e anos
de supremacia da GM, passaria a ser a marca
de carro mais vendida no mundo?
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