
Gênero centenário ganha qualidade editorial, firma-se

como leitura de adulto e desafia a própria literatura

erdadeiro tesouro para uns e mero passatempo

para outros, as histórias em quadrinhos vêm eli-

minando rapidamente os argumentos de quem

ainda guarda preconceito contra o gênero. Cada vez mais

segmentadas, abarcam há tempos desde temas infantis

até enredos sombrios e esboços eróticos. Embora as ven-

das em bancas estejam em queda, as editoras abrem os

olhos para outro filão: as livrarias, freqüentadas por um

público mais fiel e, claro, com mais grana no bolso. A conse-

qüência é a grande variedade de temas que foram parar

dentro dos balões. A novidade mais recente é o jornalismo

em quadrinhos, celebrizado nos trabalhos de Joe Sacco.

A referência não é gratuita: os dois livros mais conheci-

dos de Sacco abordam temas controversos - que acabam

definitivamente com o estigma de produto infantil que ca-

rimba as HQs há décadas: Palestina foca a vivência do jor-

nalista pelos territórios ocupados por Israel, entre 1993 e

1995, e Área de Segurança- Gorazde mira a guerra civil na

Bósnia, que abalou a Europa no final dos anos 90. Ambos

foram fartamente premiados.

Urn levantamento realizado em 2007 pelo jornalista

Paulo Ramos, membro do Observatório das Histórias em

Quadrinhos da Universidade de São Paulo (USP), só confirma

a tese. Hoje, apenas 23,5% das HQs são exclusivamente

voltadas aos pequenos. Com doutorado no assunto, Ramos

é mediador do Blog dos Quadrinhos mantido pelo portal

UOL "O volume de teses sobre quadrinhos produzidas na

USP neste século é maior do que tudo o que foi pesquisado

por lá sobre o assunto em todo o século passado", diag-

nostica Ramos. O mesmo ocorre, segundo ele, em outros

cursos de graduação e de pós-graduação do pais.

Buscando colaborar com essas pesquisas e suprir a

flagrante carência de informações sobre o mercado de HQs

no Brasil, Ramos atualizou o único grande mapeamento

quantitativo de quadrinhos no país, realizado em 1967 por

um grupo de pesquisadores da Faculdade Cásper Libero, de

São Paulo. A pesquisa pioneira foi liderada pelo professor

José Marques de Melo e publicada no livro Comunicação

Social - Teoria e Pesquisa, organizado por ele e lançado

pela editora Vozes.

O trabalho hercúleo de Ramos deu um testemunho

pungente do que mudou no mercado, nos últimos 40 anos.

Embora a tiragem das revistas mostre sinais de redução, a

diversidade de títulos é maior, assim como o número de

editoras e a variedade de pontos-de-venda - a hegemonia

das bancas, no entanto, mantém-se. Houve uma troca de

gêneros, com a extinção do terror e, em especial, da

fotonovela, e o estouro dos mangas e manhwás, como são

batizados os quadrinhos japoneses e sul-coreanos. Eles

representam 18,6% das HQs vendidas em bancas. São a

coqueluche dos adolescentes.

Para tornar esses números mais palpáveis, basta lem-

brar da dificuldade que era encontrar quadrinhos em livra-

rias. Tradicionalmente eram exemplares baratos, simples,

vendidos na rua. "Não são mais as crianças que curtem,

hoje elas têm o computador, o videogame", explica Jorge

Appio, colecionador que divide com a mulher, Natalie Bolzan,

a administração do Gibi Bar, no bairro Bom Fim.

O aumento dos estudos acadêmicos dedicados à área

também motivou os aficionadosSamír Machado e Guilherme

Miorando a conceber um curso teórico de aprofundamento.

"Muitos alunos estavam realizando estudos sobre quadri-

nhos sem partir de nenhuma base teórica, por mais que as

HQs estejam recebendo uma boa divulgação, os interessa-

dos continuam sem acesso à história, à crítica e à análise do

gênero", resume Miorando. Em sua segunda edição, o curso

de extensão acontece de agosto a novembro, na Pontifícia

Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).

Nesse processo de adaptação aos novos tempos, as

editoras localizaram um novo nicho: o público adulto que lia i
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Gina e Xo, do americano

Jaime Hernandez:
personagens cuja tônica
é a dura passagem para

a vida adulta

HQs quando criança. Como eles agora exigem enredos so-

fisticados, traços artísticos e edições preparadas com es-

mero, abriram espaço para um novo gênero comercial: as

grap/iic novéis, publicações com tratamento de qualidade,

formato diferenciado - em livro ou revista - e conteúdo de

primeira. As GN costumam ter caráter autoral, como o tra-

balho dos mestres Neil Gaiman (Sandman), Frank Miller

(300 de Esperta) e Alan Moore (V de Vingança).

Trio canônico

É necessário se ater um pouco a esta tríade de autores

estrangeiros. Eles são, em larga escala, responsáveis pela

ascensão dos quadrinhos ao status de arte nas duas últi-

mas décadas. Moore é roteirista da mini-série Wotchmen,

desenhada por Dave Gibbons e publicada originalmente em

12 edições pela editora americana DC Comícs entre 1986 e

1987. Tornou-se um marco por introduzir linguagens vindas

dos quadrinhos alternativos e, mais tarde, alavancar a onda

das grapriíc novéis. Além disso, em 2005 a série colocou a

HQ entre os cânones da literatura ao entrar para a lista dos

100 melhores romances eleitos pela revista Time desde 1923.

Também abocanhou vários prêmios Eisner - o Oscar dos

quadrinhos - e em 2009 deve estrear nas telas de cinema.

No mesmo ano em que Watc/imen chegava às bancas,

Miller lançou o episódio The Dariv Kn/grit Returns, retratan-

do um Batman soturno e mostrando uma nova forma de

contar histórias, orientada tanto para um grande público

quanto para os fanáticos do personagem.

Outro embaixador dos quadrinhos no universo literário,

o inglês Gaiman fez uma passagem barulhenta pela última

edição da Festa Literária Internacional de Paraty, realizada

entre 2 e ó de julho deste ano. No meio de tantos escrito-

res, bateu o recorde de autógrafos da FLIP, atraindo rnaís

de 600 pessoas ao estante principal. A maior mesa até

então tinha sido de Adélia Prado, em 2006, com 240 assina-

turas. Ganhador de 13 prêmios Eisner fã maior parte por

sua obra-prima Sandman), Gaiman trouxe para as HQs refe-

rências à mitologia e à psicologia, conquistando a admira-

ção aberta do escritor Norman Mailer.

Não por acaso, Miller, Moore e Gaiman andam de mãos

dadas com cineastas de ponta. Cada vez que um gibi é

adaptado para a tela grande, as lojas ficam em rebuliço.

"X-Men, 300 de Bparta, Sin City, Homem-Aranha e os dois

últimos Batman atraíram muito interesse", revela Dionisius

Amendola Valença, responsável pelas compras da rede

Cultura de livrarias em todo o país. Desde 2000, o grupo

identificou uma recuperação paulatina do mercado de gibis,

inaugurada em 2003, a loja de Porto Alegre aproveitou a

curva crescente e tem hoje uma seção específica para o

gênero que, em pouco tempo, saltou de poucas prateleiras

para uma estante inteira. Além de identificar tendências, a

Cultura bola estratégias para criar demanda, como desta-

car títulos e dar status de lançamento para trabalhos his-

tóricos. "Ha uma avalanche de relançamentos de HQs que

marcaram época. O mercado, por exemplo, está redes-

cobrindo Will Eisner, que influenciou Frank Miller", completa

Valença, hoje com 36 anos e fã do gênero desde os 13.

A arte de narrar por meio de imagens em seqüência,

dando a idéia de movimento, não foi "inventada" de urna

hora para outra. Passou por um longo processo até se

tornar aquilo que no início do século 20 ganharia o nome de

comics nos Estados Unidos, bonde desinée na França,fumem"

na Itália, manga no Japão e história em quadrinhos no

Brasil. A pesquisadora Maria do Carmo Veneroso, da Univer-

sidade Federal de Minas Gerais (UFMG), aponta no livro Guia

íiustrado de Graffiti e Quadrinhos que esses Fundamentos

históricos podem remeter às pinturas pré-históricas em

cavernas, aos hierógiifos do antigo Egito, às iluminuras da

baixa Idade Média européia. Em geral, entretanto, tem-se o

ano de 1895 como marco inicial das HQs.

Naquele final de século, os jornais abusavam das ilus-

trações porque as fotografias ainda custavam muito caro.

Foi assim que Yellow Kid - a primeira charge a usar balões,

do americano Richard Outcault - popularizou-se rapida-

mente. Pouco a pouco, ganharam importância e se desdo-

braram em mais quadros. Estavam criadas as comic strips

(ou tirinhas, em bom português), ainda extremamente sim-

ples, mas tão assimiladas pelos leitores que em breve ga-
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nhariam cadernos inteiros nos jornais da época.

Nas décadas de 20 e 30, uma explosão criativa da HQ

seria possível pelo fim do caráter obrigatoriamente humo-

rístico do desenho. Despontaram personagens atléticos,

mocinhas sedutoras e mundos fantásticos em Buck Rogers

(1929), de Dicfc calkins, flash Gordon (1934), de Ale* Raymond,

Tarzon (1928), de Hal Pôster, e Fantasma (1936), de Lee

Falk. Essa geração de heróis, como muitas vezes se viu na

história, tinha uma função social: erguer a moral do povo

norte-americano, seriamente abalada com a crise econô-

mica de 1929. As aventuras sempre desembocavam num

final feliz. O vilão, invariavelmente um estrangeiro - às

vezes até um extraterrestre -, era derrotado, e a donzela,

indefesa, salva. Esse padrão atravessou o tempo. "Como

as HQs americanas imperavam por aqui, nós nos criamos

lendo histórias em que eles eram os mocinhos e nós está-

vamos no papel de malvados", recorda Jorge Barwinkel,

75 anos, dono de uma das maiores coleções particulares

de gibis do país e proprietário do sebo Banca da saudade,

na Rua Dr. Flores, Centro de Porto Alegre.

Ele carrega na memória a noite em que, ainda criança,

chegou do colégio ávido para ler um gibi e encontrou sua

prateleira vazia. Perguntou à mãe o paradeiro das revistas

que colecionava antes mesmo de saber ler e levou um golpe:

"Ué, não viste a fogueira no jardim?". Longe da famíiia gaúcha,

nos Estados Unidos, estourava uma guerra entre a indústria

de HQs e conservadores que as culpavam por todos os

flagelos da juventude. "Naquele ano, eu estava indo mal no

colégio, a rnãe viu as minhas notas em aritmética e queimou

toda a minha coleção", lembra Barwinkel. Por birra, o guri não

passou de ano e retomou a coleção. "Conheço vários da

minha geração que tiveram seus gibis queimados e passa-

ram o resto da vida se vingando disso", conta o colecionador.

Barwinkel faz parte de uma turma específica de nos-

tálgicos. ''Não gosto muito dos gibis mais novos, eles dão

muita ênfase ao desenho e dispensam um bom roteiro",

esnoba o expert, Seu tempo livre é dedicado ã manufatura

do fanzine O Grupo Juvenil, o mais antigo do Brasil ainda em

circulação (25 anos) e um monumento à memória das HQs.

São cerca de 50 páginas com tiras históricas pinçadas de

seus armários lotados e coladas ao lado de textos, sem

deixar espaços vazios. A publicação, enviada a 100 assinan-

tes espalhados pelo país, é lançada três vezes ao ano e

custa R$ 19. Seus leitores formam uma rede coesa de faná-

ticos, entre jovens e adultos, que se visitam, trocam gibis e

se correspondem. Entre eles, é comum o resgate de uma

HQ antiga, que está se esfacelando, por meio de cópias em

xerox retocadas e repassadas para o deleite dos amigos.

O colecionador Paulo Francisco Tortoreili, 52 anos, é

outro com predileção assumida por HQs dos anos 40 e 50.

"Eu não sabia ler e já estava colecionando. Meus pais liam

para mim os gibis da Disney e eu ia guardando os de que

gostava mais. Ainda tenho coisas daquela época", lembra-

se Tortoreili, que está construindo um sótão para armaze-

nar os milhares de gibis acumulados ao longo da vida. No

primeiro sábado de cada mês, Tortoreili leva suas caixas

para a Feira do Gibi, onde há cinco anos mobiliza os aficio-

nados nos altos do Mercado Público. Promovido pela Secre-

taria Municipal da Produção, Indústria e Comércio (Smíc),

tem também duas edições especiais por ano com sete dias

de duração. "Até algum tempo atrás, o público era quase

totalmente de homens. Mas de uns anos para cá tem apa-

recido um público feminino muito grande. Gente que está*-



arte

guardando as revistas, mas não é alucinado. Vejo desde

moças até senhoras procurando pelo que liam na infância,

como Luluzinha", observa Tortorelli.

Um letreiro verde-Iimão em meio às fachadas cinzen-

tas da Assis Brasil sinaliza outro ponto-de-venda de HQs

em Porto Alegre. Apesar de multicolorida, a Tutatis passa

batida aos olhos de muita gente. É que a clientela não é

formada por moradores da região e sim por aficionados

que vêm de outras regiões da cidade e do interior do Esta-

do para se deleitar com os produtos da única loja especia-

lizada em gibis da capital (os sebos não entram na conta,

pois não recebem material novo). O nome deve soar familiar

aos leitores de Asterix, personagem que volta e meia olha-

va para os céus e exclamava "por Tutatis!", evocando o

Deus dos gauleses.

Logo na entrada, à direita, há estantes preenchidas

com mangas novos e antigos. Ao fundo, graphic novéis que

ultrapassam RS 100. Nada de traças e espirros. Todos os

produtos estão dispostos geometricamente onde deveriam,

dentro de plásticos lacrados. Não são simples gibis, são

artigos de colecionador. Desde o famoso cowboy Tex até

importados em inglês, espanhol e italiano. Criança pode

olhar, mas não muito. "Se um guri já entra mais agitado, eu

fico de olho. É loja de colecionador, desenhista, pessoal

que ama as HQs, até porque eles não compram coisa amas-

sada", alerta Ludjer Nestor Silva, vendedor da loja há

três anos.

Ponto de encontro

A Tutatis, inagurada em 2002, chegou para substituir a

Planeta Proibido, loja do gênero que havia fechado as por-

tas um ano antes. Agora, até o dono da planeta freqüenta

o estabelecimento sucessor. "A Tutatis também era revis-

taria, mas depois de dois anos decidimos tornar a loja 100%

voltada para as HQs. O faturamento aumentou", conta Edie

Júnior, proprietário do local e colecionador há 44 anos. Suas

estantes recebem cerca de 100 lançamentos por

mês, procurados por um público adulto. A loja vi-

rou ponto de encontro. "Tem uma lista na internet,

o pessoal marca de se encontrar aqui, com-

prar umas revistas e depois saímos todos para

almoçar, conta Edie, que conhece quase

todos os clientes. Exigentes, eles deixam

uma relação do que querem com o dono,

que precisa de alguns dias para localizar

os itens na imensidão de gibis (cerca de 60

mil) cerrados no depósito acima da loja

"Estamos até procurando um novo local, por-

que a unidade da Assis Brasil não está mais

dando conta", comemora Edie. A opção de

abrir urna filial no centro da cidade ou em

Pelotas está em cogitação.
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O motivo do sucesso da Tutatis talvez seja justamente

a recente valorização das HQs. "As histórias em quadrinhos

vendiam muito nos anos 80, depois diminuíram e voltaram a

crescer há uns dois anos. Se antes tínhamos três ou quatro

editoras, agora está surgindo um monte de empresas pe-

quenas neste ramo e a tendência é de que continue as-

sim", analisa o proprietário da Tutatis. Segundo o comer-

ciante, os adolescentes costumam comprar mangas, os

adultos na faixa entre 25 e 35 anos preferem os com/cs de

super-heróis, enquanto os mais velhos geralmente optam

pelos desenhos europeus.

No Gibi Bar, uma bruschetteria cravada numa rua calma

do bairro Bom Fim onde o amor de seus donos pelas HQS

transpira pelas paredes, o encontro é de desenhistas. Como

a especialidade da casa é a bruschetta, um lanche típico da

Itália, Jorge Appio e Natalie Bolzan guarneceram o ambien-

te com uma decoração inteiramente inspirada nos quadri-

nhos do país. Fontes não faltaram, já que a Itália é pródiga

na produção de HQs requintadas. Desde o popular Tex, de

Gíanluigi Bonelli, até o elegante Corto Ma/tese, de Hugo

Pratt. A homenagem aos mestres está no cardápio, nas

luminárias e nas paredes - com destaque para os expoen-

tes da produção autoral do país: Milo Manara, Paolo Serpieri

e Guido Crepax. O trio, durante décadas, foi responsável por

alguns dos mais refinados quadrinhos eróticos do mundo.

Valentina foi a principal herança de Crepax, morto

em 2003. Lânguida, inteligente e sensual, a musa

estava longe dos arquétipos das musas das HQs.

Os traços rápidos, o uso de sombras e a maneira

irregular de dividir a diagramação dos quadrinhos

contribuíram para elevar o gênero ao status de

arte. Assim como as mulheres de Milo Manara (ao

lado), erotizadas ao extremo. Tudo isso ainda na

década de 60.

Não é de admirar que alguns jovens quadrinistas

escolham o Gibi Bar para lançar suas HQs ou mesmo

para realizar encontros. Não apenas eles, mas ilus-

tradores e cartunistas costumam freqüentar o lugar

nas noites do Traço Todas, evento aberto em que os

participantes são convidados a pegar o lápis e mostrar

MERCADO AQUECIDO
A Tutatis (acima) já pensa
na ampliação, enquanto o
Gibi Bar reúne produtores

e afidonados em HQs



o seu trabalho enquanto degustam uma cerveja. O Dinamo

Estúdio freqüentemente reúne seus desenhistas no local

para os encontros batizados de Dia D. "Tem muita gente

por aqui com talento para desenhar. Se tivessem um

roteirista forte, seria perfeito: juntava a fome com a von-

tade de comer", sintetiza Appio.

Mas são raros os artistas que sustentam uma carrei-

ra exclusivamente voltada para os quadrinhos. Para viver

da atividade, entrar no mercado norte-americano é uma

solução encontrada por alguns jovens artistas da cidade -

como o pessoal aglutinado na Pop-Art Studio, que conse-

guiu realizar o sonho de muitos adolescentes: desenhar

seus ídolos. Os cinco integrantes já trabalharam com as

principais editoras americanas. Rafael Albuquerque e Cris

Peter estão agora ilustrando uma das histórias mais im-

portantes da gigante DC Comics: Superman & Batman.

Essa interação de um escritório de criação de HQs com

os estúdios americanos é um fenômeno relativamente novo,

potencializado pela internet. "Os Estados Unidos têm tanto

dinheiro que se dão ao direito de ir atrás dos melhores

desenhistas. Depois da internet, as fronteiras sumiram e o

Brasil está ganhando espaço no mercado norte-america-

no, primeiro colaborando com edições comerciais e, segun-

do, lançando HQs autorais", esmiuça Albuquerque. Ele se

refere à alardeada conquista do prêmio Eisner pelo gaúcho

Rafael Grampá e pelos irmãos paulistas Gabriel Ba e Fábio

Moon. Eles são co-autores da 5, revista independente ven-

cedora na categoria de melhor antologia.

Além de fincar um marco histórico para a produção

original brasileira, o reconhecimento ainda surpreendeu por

fazer o Eisner Awards se desviar do seu perfil voltado para

projetos maiores e comerciais e premiar urna HQ indepen-

dente. Foi a matéria l izacão do sonho de muitos desenhistas

brasileiros. Albuquerque, por exemplo, depois de firmar seu

nome no mercado americano, conseguiu dar vazão a um

projeto autoral: CrimeJand. Em 2007, a HQ - ainda inédita no

Brasil - chegou às lojas especializadas norte-americanas

pela Image Comics. "É muito difícil publicar no Brasil. Por isso,

trabalhamos bastante com o mercado americano", lamenta

ele. Para Albuquerque, somente agora a produção de HQs

independentes está começando a esquentar por aqui.

No dia-a-dia da equipe, a produção acontece assim: a

editora envia o roteiro de uma história com orientações para

o desenhista, que faz uma storyboard sem grandes detalhes,

escaneia e devolve o projeto para os americanos. Se aprovado,

o esboço ê transposto para o tamanho definitivo da página e

ganha um layout detalhado. A arte final é geralmente feita

com nanquim e, depois, o trabalho segue para a tela do com-

putador, onde os traços podem ser corrigidos. A coiorista Cris

Peter assume então a máquina e dá vida aos contornos pre-

tos da folha branca. Ao terminar, as tiras são enviadas para o

escritório da editora, onde os letristas preenchem os balões

com títulos, onomatopéias e textos diversos.

Outro quadrinista gaúcho descoberto pelos america-

nos, Daniel HDR há anos desenvolveu uma carreira bem-

sucedida nas publicações ditas comerciais. "Se trabalhar

com afinco, gera retorno. Só que nossa realidade não per-

mite que se viva disso somente trabalhando para o Brasil",

define Daniel, também chefe do Dinamo Studio, que ele

fundou há 11 anos. Daniel tem no currículo trabalhos para

a Marvel e Dark Horse Press, nas quais desenvolveu a adap-

tação para manga da série Digímon. Atualmente, é dese-

nhista exclusivo da Avatar Press, trabalhando em franquias

como Texas Chainsaw Massacre e como artista da perso-

nagem lady Death. Mesmo com tantas demandas, ele ain-

da realiza trabalhos para a tevê, cinema e publicidade.

Um outro nicho para os profissionais está na produção de

HQs para distribuição com fins didáticos em colégios, o

próprio governo federal leva as HQs para dentro das saias

de aula desde 2006 por meio do Programa Nacional Biblio-

teca na Escola. Na próxima Feira do Livro de Porto Alegre,

a Câmara Rio-Grandense do Livro vai lançar uma revista

com este escopo. Além de Daniel HDR, a publicação reuni-

rá os também gaúchos Eduardo Müller e Marcelo Tornazi e

o paulista Francisco Vilachã. A vilachã coube verter o con-

to idéias do Canário, de Machado de Assis, para a lingua-

gem das HQs. Depois do lançamento da revista, que será

distribuída a escolas da rede pública na Região Metropoli-

tana de Porto Alegre, o quarteto participa do evento Muta-

ção da Feira - HQs, zínes e Outras Hisíórias.m
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