
Quadrinhos,
uma arte séria

Um erro lamentável na seleção de uma obra
de tema adulto, destinando-a a crianças

da 3ª série, provocou uma injusta imagem
negativa para as histórias em quadrinhos.

Áivaro de Moya

AFundação para o Desenvolvimento
da Educação em São Paulo mandou
recolher das escolas o livro "Dez na

Área, Um na Banheira e Ninguém no
Gol", uma compilação de quadrinhos
brasileiros, da Editora Via Lettera, es-
colhido pela consultora contratada pela
Secretaria do Estado da Educação para
seu Programa Ler e Escrever, destina-
do a alunos da 3ª série do Ensino Fun-
damental. O livro contém palavrões e
frases de duplo sentido, de conotação
sexual. Uma escolha equivocada, pois
trata-se de um livro destinado a adultos.
O que gerou uma injusta difamação dos
quadrinhos em geral.

Na verdade, os quadrinhos sempre
contribuíram não apenas para o lazer e
entretenimento dos leitores de todas as
idades e camadas sociais, mas também
para o estímulo ao hábito de leitura, e na
difusão e popularização da cultura.

Atualmente, o mercado tem excelen-
tes lançamentos, incluindo adaptações e
quadrinização de importantes períodos
históricos, obras clássicas e biografias de
grandes autores brasileiros.

A Cia. das Letras abriu um setor es-
pecializado, sob o título Quadrinhos na

Cia., e continua sua vitoriosa série assi-
nada por Spacca, com "Jubiabá", de Jor-
ge Amado, após a publicação de obras
em quadrinhos sobre Santos Dumont,
Debret e Dom João VI.

Pela Agir, dois teatrólogos nacionais
são homenageados: Nelson Rodrigues
e Dias Gomes. Do primeiro, temos seu
clássico "Beijo no Asfalto", com adapta-
ção de Arnaldo Branco e desenhos de
Gabriel Góes. "O Pagador de Promessas"
de Dias Gomes, é adaptado e ilustra-
do em quadrinhos por Eloar Guazzelli,
num desenho simples, sintético e origi-
nal, com prefácio de Ferreira Gullar.

Já o escritor Rubem Braga aparece
como personagem, numa homenagem
do autor, seu fã, Marcello Quintanilha,
(que há sete anos vive na Espanha), no
livro "Sábado dos Meus Amores", da edi-
tora Conrad. A mesma editora mostra
André Toral dando seqüência ao seu ex-
celente trabalho de arte e pesquisa, com
a série "Os Brasileiros".

A Devir se une à Jacarandá de Toni-
nho Mendes, para ressaltar o trabalho
do pioneiro do manga brasileiro Cláudio
Seto, filho de imigrantes japoneses, que
faleceu em 2008. O título do livro é "Flo-

res Manchadas de Sangue". Nos anos 70
e 80, tendo mudado para Curitiba, Seto
fundou o famoso estúdio Grafipar, jun-
tamente com Mozart Couto, Watson Por-
tela e Franco De Rosa. Um resgate im-
portante, revelando o pioneirismo de
Cláudio Seto.

A Escala dedica-se aos quadrinhos
educacionais, com diversos lançamen-
tos: "A Revolta de Canudos", "A Guer-
ra dos Farrapos", "A Inconfidência Mi-
neira", "A Independência do Brasil" e a
série Clássicos da Literatura Brasilei-
ra em Quadrinhos, com "Triste Fim de
Policarpo Quaresma", de Lima Barreto;
"Memórias Póstumas de Brás Cubas", de
Machado de Assis, entre outros.

A qualidade dos lançamentos por
parte dessas e de outras editoras, mostra
o reconhecimento à inegável importân-
cia dos quadrinhos, como manifestação
de arte e disseminação do conhecimen-
to. Estes são apenas alguns exemplos,
o que prova que antes de julgamen-
tos precipitados é preciso
separar o joio do trigo.
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