
O GLOBO ● SEGUNDO CADERNO ● PÁGINA 8 - Edição: 6/05/2011 - Impresso: 5/05/2011 — 14: 31 h

8 ● Sexta-feira, 6 de maio de 2011

SEGUNDOCADERNOSEGUNDOCADERNO

AZUL MAGENTA AMARELO PRETO

E-mail: dapieve@oglobo.com.br

ARTHUR DAPIEVE

Maturidade e morte
HQ ‘Sinal e ruído’ afinal sai no Brasil

Cruz

Q uando nasce uma nova forma de ar-
te? O aparecimento dos meios técni-
cos para a sua prática decerto é con-
dição necessária, mas não condição

suficiente. Os franceses Auguste e Louis Jean
Lumière não inventaram o cinema e sim o ci-
nematógrafo, aparelho patenteado em 1895
que era ao mesmo tempo câmera, laboratório
e projetor. Seu compatriota Georges Méliès e o
americano D.W. Griffith foram os diretores que,
logo a seguir, de fato inventaram o cinema, a
“linguagem” das imagens em movimento.

Na época em que os irmãos Lumière apre-
sentaram o cinematógrafo no Grand Café, no
Boulevard des Capucines, em Paris, outra for-
ma de arte moderna estava se cristalizando no
mundo. Eram as histórias em quadrinhos. Em-
bora há muitos séculos histórias já fossem
contadas por desenhos, inclusive em jornais e
revistas do Ocidente, foi o americano Richard
F. Outcault quem combinou traços e balões de
diálogo com tal graça e sucesso na tira “Yellow
Kid” que ficou sendo o pai do filho bonito.

As HQs demoraram mais tempo que o cine-
ma até serem reconhecidas não apenas como
divertimento fácil, mas também como arte sé-
ria. A mesma luta travam os games hoje em
dia. O próprio termo em inglês para aquilo
que no Brasil chamamos de quadrinhos (em
Portugal prefere-se uma tradução da expres-
são francesa bande dessinée, ou seja, banda
desenhada) nunca ajudou muito nesse parti-
cular: comics vem diretamente das palavras
gregas e latina para “cômico”. Já na Itália, cen-
tro importante nessa arte, o termo é fumetti,
por referência às “nuvenzinhas” formadas pe-
los balões de diálogo.

Apesar de consagrado, o termo em inglês
me parece tão problemático que, com o tem-
po, outras expressões passaram a ser usadas,
na tentativa de tornar os quadrinhos (esse di-
minutivo brasileiro também nunca deixou de
me incomodar um pouco) mais sérios e “adul-
tos”: sequential art e graphic novel. Esta última
expressão apareceu pela primeira vez em
meados dos anos 1970 e se popularizou com a
assim autodenominada edição em brochura
do genial “Um contrato com Deus”, do ame-
ricano Will Eisner, publicada em 1978. Sete

anos depois, o próprio Eisner seria o criador
da expressão arte sequencial no seu livro teó-
rico “Comics and sequential art”.

Eisner foi um gigante das HQs, como são gi-
gantes o também americano Art Spiegelman
ou o francês Jean Giraud, mais conhecido co-
mo Moebius. Porém, três artistas que se des-
tacaram nos anos 80 foram, na minha opinião,
os principais responsáveis pela aceitação de-
finitiva dos quadrinhos como uma forma de
arte no Ocidente (a história do mangá japo-
nês é um caso à parte): o americano Frank
Miller e os ingleses Alan Moore e Neil Gaiman.
O primeiro é um artista completo, escreve e
desenha, como comprova “Sin City”; os ou-

tros são escritores que preferem se expressar
em conjunto com desenhistas, como em “Wat-
chmen” (de Moore e Dave Gibbons) e “Sand-
man” (de Gaiman e muitos outros, mas sem-
pre com Dave McKean como capista).

Bem, todo esse arrazoado histórico para di-
zer o seguinte: uma das obras fundamentais
para se compreender e apreciar essa maturi-
dade dos quadrinhos afinal ganha uma edição
brasileira. Está saindo aqui “Sinal e ruído”, de
Gaiman e McKean, na versão atualizada em
2007 pelos autores. Quem lança é a Conrad, e
o preço promocional é de R$ 34,93 no site da
editora. Essa graphic novel foi originalmente
publicada em capítulos na então ultracool re-

vista inglesa “The Face” a partir de 1989.
Três anos depois, o material foi reunido e

enriquecido pela inglesa VG Graphics, na edi-
ção que volta e meia retiro da minha estante
de quadrinhos para reler. Por que reler, com
tanta coisa bacana sendo produzida? Porque
“Sinal e ruído” não é só uma obra de arte ma-
dura, é uma obra de arte sobre a própria ma-
turidade, e ninguém aqui está ficando mais
moço, apenas apodrecendo, dia a dia, noite a
noite.

Aliás, dificilmente um tema para comics se-
ria menos cômico: um diretor de cinema de 50
anos descobre que tem um câncer agressivo e
que jamais filmará sua obra-prima, uma alego-
ria sobre o fim do mundo, tal como experi-
mentado numa aldeia nevada da Europa Cen-
tral na noite de 31 de dezembro de 999. A his-
tória desse terror medieval é intercalada —
espetacularmente — com a história do terror
contemporâneo de se descobrir uma sombra
numa radiografia. “O mundo está sempre ter-
minando. Para alguém”, reflete o cineasta, en-
quanto corre para salvar seu filme, ao menos
no papel. Assim, ele aproveita o pensamento
sombrio como fala de um personagem.

O título original, “Signal to noise”, diz respei-
to ao termo científico usado para se medir o
quanto de um sinal é corrompido pelo ruído. A
certa altura da graphic novel de Gaiman e
McKean, o diretor e seu vizinho discutem se há
padrões no mundo, padrões que poderiam ser
lidos como sinais, ou se tudo o que há é ruído,
barulho sem sentido. Os místicos e religiosos
acreditam na primeira hipótese. Os outros tão-
somente constatamos a segunda evidência. No-
vos leitores poderão entrar numa boa prosa.

■ ■ ■ ■ ■ ■

Cantinho do Botafogo. Não entendo tanto
auê por causa de um apagãozinho de uma ho-
ra no Engenhão. Um apagão já dura dezesseis
dias em General Severiano. Até agora a dire-
toria foi incapaz de restabelecer a luz, contra-
tando reforços. Reforços dignos desse nome.
Reforços mais urgentes depois do gancho
brabo para Abreu e Herrera.

MinC vai ‘acompanhar o trabalho’ do Ecad
A ministra Ana de Hollanda anuncia visita na próxima semana à instituição, alvo de denúncias de fraude, e diz que relação com Dilma está boa

Helena Celestino

‘S ou uma pessoa cal-
ma”, diz Ana de Hol-
landa, a ministra da
Cultura que está de

novo sob bombardeio. Em qua-
tro meses, é a segunda vez que
pedem sua saída do ministério,
desta vez apoiando-se em de-
núncias de fraude na arrecada-
ção de direitos autorais no Ecad,
uma sociedade privada, sobre a
qual não tem poder legal de fis-
calização. Mas corre na internet
um manifesto com dois mil no-
mes defendendo mudanças na
Cultura e parlamentares se mo-
vimentam no Congresso para
pedir explicações sobre a ques-
tão dos direitos autorais, tema
que incendeia o debate entre
criadores. Nessa zona conflagra-
da, a ministra navega com cui-
dado mas garante que o minis-
tério não está à deriva e mantém
o apoio da presidente Dilma. Na
próxima semana, uma equipe
vai visitar o Ecad para descobrir
uma fórmula de cobrar transpa-
rência da associação.

O GLOBO: As denúncias de frau-
des no Ecad estão causando de
novo instabilidade no seu minis-
tério. O que acontece?
ANA DE HOLLANDA: É provo-
cada pela mesma turma, é o
mesmo tipo de manifestação.
Eles ficam buscando assunto
para criar uma crise. No do-
mingo, disseram que a Dilma
me chamou para pedir explica-
ções, e ela estava em São Paulo
em tratamento médico e eu,
em Pernambuco, no festival de
cinema. São grupos ligados ao
PT, à cultura digital. No entan-
to, nós temos uma relação mui-
to boa com o PT e a nossa di-
retora de cultura digital é uma
pessoa muito respeitada. Exis-
te um movimento orquestrado,
são os mesmos do “fora Ana”,
do twitaço, que voltam com o
mesmo assunto, ignoram o que
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estamos fazendo. Continuo
aberta para o diálogo. Mas tem
gente que não quer conversa,
só gritar “fora Ana”...

● Como o ministério vai tratar
as denúncias de fraude? A ins-
tituição é privada mas acaba
repercutindo no ministério...
Toda denúncia tem de ser in-
vestigada, e são denúncias
muito graves. Mas não tem na-
da a ver com a gente. Nós te-
mos que supervisionar, fazer
algum tipo de acompanha-
mento. A Diretoria de Direitos
Autorais programou uma visi-
ta na próxima semana para
ver como funciona (o Ecad) e
tentar acompanhar o proces-
so de trabalho deles.

● A senhora vai tomar algu-
ma medida mais dura con-

tra o Ecad?
Eles (das associações de arre-
cadação) vão verificar o que
está acontecendo e, pelo que
sei, vão pagar aos prejudica-
dos. Não temos como intervir
numa associação privada e ne-
nhuma das denúncias tem re-
lação com o ministério. Nunca
disse que o Ecad funcionava
muito bem, até porque não te-
nho acesso aos sistemas inter-
nos. Agora, a forma como está
arrecadando, cobrando e re-
passando o dinheiro dos músi-
cos tem de ficar muito clara e
tem de ser transparente, o que
não vem acontecendo. O pro-
cesso tem falhas, como eles
próprios reconheceram. Na
Cultura, o que podemos fazer
é acompanhar mais de perto
mas dentro dos limites da lei
— o poder de fiscalização nós

não temos. Pessoas se autointi-
tularem autores de uma obra é
sinal de descontrole e, portanto,
é necessário supervisionar esse
processo. Precisamos saber co-
mo cobrar transparência, mas
ainda não tenho a fórmula.

● Um dos envolvidos nas frau-
des insinuava que tinha liga-
ções no Ministério da Cultura
e falava de “uma amiga” que
ajudava. A senhora viu isso?
Eu tenho relações com várias
pessoas no mundo da cultura.
Por exemplo, Fernando Brant,
Ronaldo Bastos, Marcos Viní-
cius Andrade, são músicos e eu
tenho relações com eles, mas
não têm nada a ver com a ques-
tão de direitos autorais. Qual é
o fato concreto que se coloca?
Não temos. Se alguém falou em
“nossa amiga” eu não tenho na-

da com isso e não vou sair per-
guntando por aqui quem foi.

● Como está a sua relação
com a presidente Dilma? A se-
nhora discutiu com ela esses
ataques frequentes?
Esse é um assunto que o pes-
soal do Planalto não está consi-
derando. Não dá para ficar pa-
rando tudo por isso. Eles dizem
que é assim mesmo, que eu não
me preocupe. A relação com a
Dilma está boa, tenho me en-
contrado com ela com frequên-
cia. Dilma tem uma relação for-
te com a cultura. Ela fez a expo-
sição da Tarsila do Amaral, me
ligou de manhã para dizer que
queria a Cultura na coordena-
ção, eu estava presente à aber-
tura da exposição, me chamou
para o discurso. Outro dia fo-
mos para Ouro Preto, voltamos

juntas de avião. Fomos também
para Manaus juntas, temos um
trabalho muito próximo.

● A senhora consegue manter
a calma?
Sou uma pessoa calma. Lido
mais ou menos bem com essa
questão, não é minha primeira
experiência na vida pública.
Tem gente que fica ansiosa,
mas digo que não podemos cair
neste tipo de armadilha. O go-
verno tem confiança na gente.

● Isto tudo está paralisando o
trabalho?
Estamos trabalhando muito. O
Ministério da Cultura está para
anunciar as praças do PAC, que
serão coordenadas por nós.
Estamos trabalhando também
em várias ações estratégicas,
de cidadania. Há dois dias, es-
távamos tratando do Procultu-
ra (a nova lei de incentivos fis-
cais que está no Congresso),
discutindo como dar a pontua-
ção aos espetáculos — se será
no Sudeste ou no Nordeste, se
o ingresso vai ser barato, tudo
isso conta pontos e os artistas
têm posições diversas sobre
esse tema. Acabamos de libe-
rar R$ 150 milhões para os
Pontos de Cultura, verba que
estava atrasada há mais de um
ano. Estava agora discutindo a
Lei de Direito Autoral, um dos
temas polêmicos.

● Em que ponto do processo es-
tá a Lei de Direito Autoral?
Estamos esclarecendo as últi-
mas questões e até julho, no
máximo, estará na Casa Civil. É
uma questão polêmica no mun-
do inteiro, estamos numa fase
de grandes mudanças. Com a
entrada da internet, ficou mais
fácil copiar tudo e precisamos
considerar a internet para di-
vulgar a cultura brasileira. Co-
mo usar a tecnologia digital e
manter a remuneração do tra-
balho é uma questão que preo-
cupa o mundo todo. ■

Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 6 maio. 2011, Segundo Caderno, p. 8.




