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A nova GERAÇÃO dos quadrinistas
Os quadrinhos no Brasil têm uma história longa e cheia de renovação de
personagens e autores, os quais dão originalidade a essa expressão artística.
Dedicamos essa matéria à memória do cartunista Glauco Villas-Boas e de seu filho Raoni.

história da arte sequencial, assim defi-
nida por Will Eisner, ou simplesmente
"quadrinhos", tem um desenvolvimento

bastante particular no Brasil. Não raras vezes li-
gada à vida social e política do país, ofereceu di-
versas crónicas da vida brasileira, desde a crítica
de costumes do "Amigo da Onça" dos anos 1950
até os violentamente poéticos, e não menos en-
graçados, webcomics (tirinhas virtuais) dos anos
00 de André Dahmer.

O Brasil passou por gerações influenciadas por
escolas inglesas, europeias e japonesas, mas ad-
quirindo particularidade em seu desenvolvimen-
to especialmente no formato tirinha - sketch de 3
quadros, publicado em jornais, inicialmente como
forma de humor simples, mas assombrosamente
versátil e poderosa. Prova disso são os desenhis-
tas das últimas gerações, de Henfil e sua crítica à
ditadura dos anos 70, passando pela geração que
ficou conhecida como underground dos anos 80,
representada por Angeli, Laerte e Glauco, e poste-
riormente por Adão Iturrusgarai, condensados em
fórmula pela publicação "Los Três Amigos", dese-
nhada e escrita pelo quarteto.

GERAÇÃO 00
Atualmente, uma nova geração se destaca por

seus trabalhos publicados na internet. Essa geração,
pioneira no território virtual, é representada primor-
dialmente por André Dahmer (nosso entrevistado de
honra), Arnaldo Branco (responsável pelas tirinhas
Mundinho Animal e Capitão Presença) e o mau-hu-
morado gaúcho Allan Sieber. radicado no Rio de Ja-
neiro. Mesmo entre os novos talentos existe a influ-
ência de escolas diferentes. Dahmer, Sieber e Branco
possuem em comum a pouca preocupação com a
exatidão de seus traços.

"A gente percebe que existe, na nova geração,
autores que procuram fazer romances gráficos. É
o caminho que o Gabriel Ba e o Fábio Moon se-
guiram, com muito mérito. Me parece que é o ca-
minho que o Rafael Grampá está fazendo, e um
pouco também o Rafael Coutinho. É uma geração
muito talentosa", analisa Paulo Ramos, editor do
Blog dos Quadrinhos. Até então os romances gráfi-
cos eram pouco explorados no Brasil, porém, hoje,
"os garotos de São Paulo" (Grampá é gaúcho, mas
vive na capital paulista) são referência no estilo.
Em julho de 2008, os gémeos Fábio Moon e Rafa-

el Ba e Rafael Grampá ganharam o Eisner Awar-
ds, prémio de expressão internacional. "E incrível
como esses garotos de São Paulo fazem a parte de-
les e a gente aqui no Rio faz a nossa. A gente está
mais perto do Glauco, do Henfil, do Angeli do que
eles, que estão mais próximos do Will Eisner", afir-
ma André Dahmer.

Dentro ainda da nova geração, está Rafael Sica,
que faz o quadrinho "ordinário". Suas tirinhas, sem-
pre em preto e branco, revelam uma surreal (literal-
mente) rotina de Porto Alegre, assustadora por suas
nuances. O absurdo e o casual convivem lado a lado
no seu traço, que desrespeita frequentemente os li-
mites dos três quadrinhos e ajuda a inaugurar uma
perspectiva diferente do humor tradicional, traba-
lho de parto empreendido duramente nas últimas
décadas pelos grandes nomes desse ofício.

Exemplo disso são os trabalhos dos últimos anos
de Laerte, que tem reinventado sua obra e o próprio
formato dos quadrinhos, ou seja, a velha-guarda, fa-
zendo trabalho de nova. Para Paulo Ramos, "o Laer-
te não só se reinventou, ele reinventou o género. Ele
faz construções que são ora filosóficas ora crónicas
ora pensatas ora poemas. Não tem a característica da
tira cómica, com um desfecho inesperado. Estamos
até tentando buscar um nome pra isso, tenho cha-
mado de tira livre, mas não acho ideal. É uma ino-
vação especificamente brasileira, não conheço para-
lelo disso em nenhum lugar do mundo".

NOVAS MÍDIAS
Se o cartunismo se popularizou no Brasil por

meio de revistas e jornais, como o Pasquim, Fo-
lha de S. Paulo, Chiclete com Banana etc., hoje os
principais nomes surgem na internet, em blogs e
sites. Aliada à crise do mercado editorial de HQ,
que causa o estancamento de novas publicações do
desenho nacional - apesar de abundarem mangas
e os clássicos super-heróis -, os jornais de gran-
de circulação também estão saturados e tem pou-
co espaço para novos traços.

"A internet oferece um suporte ideal às tirinhas.
Elas são de leitura rápida, então há uma conver-
gência entre o seu formato e a web. acredita o
jornalista Paulo Ramos. A solução internética, no
entanto, ainda apresenta problemas. Mesmo as-
sim, existem os que conseguiram razoável suces-
so e atraíram até velhos lobos do mar, como La-
erte, para a web.

"A grande novidade é que muito desses autores
são vistos primeiro na internet e depois são publi-
cados nos jornais. Não dá pra dizer que os jornais
têm as melhores tiras, eles têm que dividir o status
com a internet", afirma Ramos. Também vemos sur-
gir pequenas editoras ou coletivos de artistas que se
juntam para realizar publicações de pequena e mé-
dia tiragem, buscando se afastar do modelo edito-
rial tradicional, que demanda uma vendagem de li-
vros muito grande.

Um dos exemplos mais recentes e hilários é a
web-comic Wagner e Beethoven. Um jornalista,
que se mantém anónimo sob a alcunha de Mau-
ro A., ilustra suas ideias com antigas imagens dos
grandes compositores de música erudita que dão
nome à série. Há, ainda, a novíssima geração, do
quadrinista João Montanaro, que completará 14
anos em maio. Mesmo começando precocemente,
eleja conquistou espaço na internet e publicou na
revista MAD e na Folha de S. Paulo. "Ele já é um
talento pelo trabalho que fez, ainda mais quando
sabemos a sua idade. O João é um expoente do fim
dessa nova Geração", arremata Paulo Ramos.
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No início da entrevista com André Dahmer,
um dos maiores expoentes da nova geração de
quadrinistas, ele disparou: "Essa é a última entre-
vista que faço como nova geração. Já estou com
35 anos de idade e oito de Malvados". Nessa des-
pedida, o quadrinista fala sobre a sociedade de
consumo, dinheiro, propaganda, drogas, aborto...
E também sobre quadrinhos.

Caros Amigos - Os quadrinhos no Brasil
sempre tiveram um caráter bastante
contestador. Como você situa sua produção
nesse contexto?
André Dahmer- Eu cresci lendo Henfil, mas não
tinha idade pra compreender que quadrinho podia
ser feito com conotação política também. Eu come-
cei tarde e com os piores possíveis. Aos 12 anos eu
li Marvel e DC, mas de passagem. Mas quando eu
era pequeno, tinha Turma da Mônica, depois desco-
bri o Will Eisner com "O Edifício". Ler Frank Miller
foi o momento em que eu me separei, percebi que
existiam outras escolas. Mas eu realmente só voltei
a pegar em quadrinho quando eu comecei a produ-
zir, em 2001. Foi bom por um lado, porque eu não
tive muitas referências. Ter referência é bom, mas
tem um monte de garoto começando todo errado,
cheio de vícios. Existem milhões de formas de fazer
quadrinhos e de fazer humor, não me vejo só como
um cara que faz quadrinhos de orientação política,
fiz muitos quadrinhos de costume também. Adoro
humor pastelão, apesar de fazer pouco esse tipo de
humor não ideologizado, sem compromisso.

Você estudou desenho, tem um traço
refinado, mas mesmo assim optou por fazer
algo muito simples no começo do Malvados,
foi uma opção estética?

Eu vivia em um tempo difícil, vivendo um in-
ferno trabalhando com jornalismo. Eu não podia

fazer quase nada, e queria desenhar, escrever. Os
Malvados são fruto dessa pressa. Na época, as pes-
soas falavam "é um quadrinho de alguém que não
sabe desenhar". Eu também nunca dei muita im-
portância para isso. Nisso sou parecido com o Ar-
naldo Branco, e, conhecer ele e o Allan Sieber foi
libertador. Eu vi que havia outra escola. O seu de-
senho mostra o quanto você tem de força e fraque-
za. E como é um trabalho essencialmente visual e
público, existe um medo danado de falar "agora é
minha vez" e de se reconhecer imperfeito.

E os livros que você publicou, você sempre
disse que era mais pelo prazer de publicar
que pelo retorno financeiro...

Dinheiro é importante, mas não é tudo. Se eu
estivesse atrás de dinheiro não fazia quadrinho,
fazia medicina. É uma profissão de fé, como a do
professor. Pergunta para um professor de Geogra-
fia se ele faz isso pelo dinheiro. Tem gente que está
se reunindo para publicar sozinho, acabar com o
atravessador da livraria e da editora. Não precisa
mais de patrão. Em grandes editoras, isso eu expe-
rimentei, tem que vender livro para caralho, a edi-
tora pega tudo. Eu conquistei o mínimo para viver
bem. Vivo bem porque não sou consumista.

Falando nisso, vários de seus quadrinhos falam
do consumismo desenfreado na sociedade...

Olha só. quando os Racionais MCs falam que
"Em São Paulo, Deus é uma nota de cem", eles es-
tão com toda razão. Que tempo é esse em que a úni-
ca religião, a única ideologia vigente é a da grana.
A gente está vivendo uma histeria coletiva, é uma
roda viva, precisamos comprar sem saber o porquê.
Levantamos de manhã para comprar, temos uma
indústria que produz muito além do necessário. É
uma indústria do frágil, é feito pra não durar por-
que é parte do sistema da sociedade de consumo. O

dinheiro é uma realidade, não é só uma invenção do
mercado. Todo mundo precisa pagar suas contas, e
quem não tiver dinheiro vai passar muito aperto. O
mundo é duro, mas mesmo assim é hora de mudar
as coisas, a forma como nós vemos o dinheiro.

Tem uma frase que diz "O humor nunca é
a favor". Mas ele pode ser revolucionário,
transformador, provocar reflexões?

Vivemos num tempo difícil. Mas eu também
não quero o mundo nessa lógica de mercado pura
e simples, onde tudo é feito num sistema em que
as corporações mandam mais que os governos.
Nós sabemos que através da televisão essas cor-
porações passam uma imagem muito bonita do
que elas parecem ser. São bonitinhas e jovens por
fora, mas reacionárias por dentro. Qual o banco
hoje que não é ecológico? Vendem até carro eco-
lógico. Imagina a força desse discurso. As pesso-
as são suscetíveis a tudo isso. É uma máquina de
propaganda enorme. Eu não sou dos mais otimis-
tas, mas acho que as pessoas podem acordar.

Numa entrevista você se definiu como "um
homem de esquerda, mas que busca algo
que nunca existiu". Quais são suas principais
referências políticas?

Isso é difícil pra mim. Eu tive meus heróis,
mas a política é algo muito duro. Eu abandonei
essas referências porque o homem é foda, o po-
der é um negócio de louco. No sentido de leituras,
de referências teóricas tem o Michel Foucault e
também a Naomi Klein. O "No Logo" é muito atu-
al. Uma voz dissidente desse mundo maluco em
que estamos vivendo, de crença única no consu-
mo e no dinheiro. Ela se levanta e fala "olha, es-
sas empresas que nos EUA passam filmes lindos,
com crianças correndo felizes, colocam as crian-
ças na Ásia para fazer produtos".



É a mesma lógica? O capitalismo incorpora o
que é contra ele para se fortalecer...

A propaganda materializa muito bem isso,
porque ela sobrevive com uma agilidade enorme,
transforma ações inicialmente contra ela a seu
favor. A propaganda sabe que consumidor é que
nem barata, você vai inventando um veneno mais
forte para matar e elas vão se adaptando.

Já usaram seu trabalho nessa lógica?
Eu trabalho dentro do sistema, para o portal

Gl, para a Folha de S.Paulo, quer coisa mais siste-
ma que isso? Também fiz para Caros Amigos, como
também já liberei pra uso livre. Eu tenho lá meus
pudores, tem coisas que eu não faço. Pediram pra
eu ficar na frente de uma webcam desenhando o
que o público pedir para uma marca de carro. Tam-
bém tentaram licenciar meus personagens para uma
marca de bebida e eu não aceitei. O problema é
como você ganha seu dinheiro. Por exemplo, o ma-
tador profissional deve ter um mercado grande, ma-
tar padre é caro, matar ativista é muito caro, matar
deputado muito mais. Depende do que você quer fa-
zer. Eu não tenho problema de recusar trabalho não,
confio muito no sistema que eu montei para viver
de maneira mais independente. Então, quando che-
ga um trabalho eu penso e vejo se é bom, principal-
mente para os meus leitores, não quero desapontar
ninguém. Eu sei o que eu construí, sei por causa de
quem meu trabalho é lido.

As suas tirinhas são bem polémicas, tratando
de temas difíceis e com um humor que pode
ser considerado pouco convencional.. Você já
sofreu censura em algum veículo?

Um amigo meu que trabalha em jornal me dis-
se uma vez que a única vez que ele foi censurado
foi quando eu escrevi sobre produtos e corpora-
ções. Aí a gente volta àquele papo das marcas, do
poder desses branding. Você pode falar de qual-
quer coisa menos disso. Eu já recebi cartas in-
dignadas de leitores, religiosos, mas são pessoas
que nunca foram apresentadas à ironia. Uma vez
fiz uma tira sobre a questão Palestina e fui muito
ameaçado. Colocaram a tira em um fórum da in-
ternet e escreveram que me matariam. "A gente
sabe quando e onde você vai lançar seu livro".

Assustou?
Não, cão que ladra não morde. Coleção de

ameaças tenho algumas. Não me preocupo. O
que é mais preocupante é a questão da opinião
no Brasil. Porque copiamos todo o modelo ame-
ricano de vida, o consumo, o livre mercado, mas
uma coisa não pegamos, o direito pleno de se
expressar. Então existe ainda acusações de apo-
logia ao crime, como acontece com a Marcha
da Maconha. Imagina se nos EUA você não vai
poder fazer uma marcha sobre a maconha, so-
bre o aborto, pelo sexo na rua, você pode plei-
tear qualquer coisa, as pessoas podem se reu-
nir e querer mudar a lei e isso não é apologia
ao crime. Esses dias ficaram assustados porque
derrubaram um helicóptero. Eu não me assus-
to com isso, porque é o caminho natural que
estamos trilhando. O Brasil assinou, juntamen-

te com outros países, uns três tratados que tra-
tam as drogas como assunto de polícia. É uma
orientação americana e escolha dos nossos go-
vernantes. Quem aplaude isso? Os vendedores
de armas! Hoje em dia a questão moral caiu. A
questão é que os países ricos precisam vender
armas. Os homens das armas não estão interes-
sados em legalizar as drogas. É um caso muito
maior do que o dinheirinho que a polícia ganha,
ou então o valor que a classe média paga para
não ser presa. Eu achava no início que defender
a legalização das drogas era uma discussão bur-
guesa de quem queria se drogar, das classes al-
tas. Mas, sabemos que a droga se democratizou
entre as classes baixas. E quem sofre mais com o
problema das drogas são os pobres, que são mar-
ginalizados, morrem primeiro, inflam as cadeias,
e com o agravante desse sistema penitenciário
debilitado. Só existe o caminho da legalização,
mas acho que tem que legalizar a cocaína tam-
bém. Se compraria com controle estatal. Prefi-
ro que o Estado venda a cocaína e cobre impos-
to, do que fique na mão do Zé Galinha, o dono
do morro. Se um cara como o FHC está falan-
do agora em legalizar as drogas, então estamos
atrasados uns 20 anos nesse debate. '

Recentemente você publicou uma tirinha
abordando o tema das drogas, você costuma
trabalhar com o assunto?

Foi uma tira que substitui a maconha pela ju-
juba, dizendo que estava proibida. Isso trata a
questão do açúcar, que é uma droga, ou então do
café, do álcool ou do tabaco, que são drogas le-
galizadas. Eu sou tabagista, mas se eu quiser pa-
rar de fumar existem remédios no mercado, pos-
so ligar para o telefone do governo e eles vão me
orientar. É uma questão de maior urgência. Você
não pode deixar que aconteça uma guerra civil
no Rio de Janeiro e achar que o que resolve é a
polícia pacificadora, que é um nome engraçadis-
simo para polícia do Rio de Janeiro.

Cria um paralelo engraçado. Se essa
é a polícia pacificadora, então como chamam
a outra polícia?

Pois é, deve ser a polícia de mau humor, o tal do
BOFE. Mas esse é um paralelo com o carro ecológi-
co, como que funciona a força da palavra, como as
pessoas conseguem manipular a palavra para tocar
um projeto político, ou construir a imagem de uma
empresa, ou a imagem de um estado.

A tirinha que me referi é uma em que todas
as pessoas estão no celular e uma dizendo:
"cuidado, maconha vicia".

A maconha é só a maior das distorções, pois
você sabe que o tabaco e o álcool matam. O esta-
do não tem o direito de dizer "seu corpo é meu".
Não pode dizer "você não pode comer coco", eu
não gosto de comer coco, mas quem gosta não
deve ser preso por comer, ainda mas se ele comer
coco e não operar nenhuma máquina, agora se
ele atropelar alguém, porque tava doidão de tan-
to comer coco, deve ser julgado por uma lei mais
dura, pois assumiu o risco de comer coco e diri-
giu. Lógico que eu to fazendo graça, mas é um as-
sunto sério, análogo à questão do aborto, o corpo
é meu, não é do estado.

Na tirinha você mostra a dependência da
sociedade com a tecnologia. Como você
trabalha com essa questão?

Estamos no tempo da hirpercomunicação, essa
que chamam de sociedade da informação, mas
na verdade é a sociedade da desinformação, por-
que hoje em dia se você perguntar para qualquer
um como se faz suco de tomate, ninguém sabe.
É um avanço da industrialização da comida que
as pessoas perderam a relação com os alimentos.
Que sociedade de informação é essa em que você
não sabe o mal que está fazendo essas porcarias
que vendem nos supermercados? Não é de se es-
tranhar que os casos de câncer estão aumentan-
do assustadoramente. Enterrei recentemente um
amigo com um caso raro de câncer de estômago
e ninguém sabe explicar o porquê. E a gente não
pode discutir isso, pois a única informação que
interessa é a que gera lucro.

Os transgênicos entram nessa discussão?
Essa é a sociedade da desinformação. Você vê

na televisão que o tomate combate o câncer e na
verdade ele está te dando câncer. As pessoas estão
muito afastadas da realidade, vivem a vida como
se só existissem elas, isso não é uma sociedade
da informação. Existe uma diferença enorme en-
tre informação e conhecimento, a informação é
uma coisa: "sei que o plástico faz mal pró mun-
do", conhecimento é você ter a certeza que tem
que parar de consumir dessa maneira. Conheci-
mento é você adquirir consciência e ter a percep-
ção de que você faz parte de algo maior.

E você acha que seu trabalho tem a
característica de levar o conhecimento para
seu público de uma forma humorada?

Eu estou longe de ser um cara que usa humor
para melhorar o mundo, acho que é uma posição
mais egoísta, uma necessidade minha. Eu aban-
donei várias convicções que eu tinha e uma de-
las é a capacidade do homem se organizar e mu-
dar de uma maneira rápida. Não acredito mais
em revolução de sangue, como eu acreditava com
18 anos, dizendo "só muda com revolução arma-
das". Não acredito mais nisso, acho que são os
meus 35 anos.

Pedro Ribeiro e Otávio Nagoya são jornalistas.
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