
Podre de maduro  
 
De álbum novo, Angeli colhe os frutos bons da Idade do Lobo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se passasse um pouquinho da conta, a essa altura do campeonato ele seria facilmente tachado de 
babão. Ou de Tio Sukita, para usar uma expressão mais teen. Mas não foi por acaso que o 
quadrinista paulistano Arnaldo Angeli Filho virou mestre Jedi na arte que elegeu, há 35 anos, 
como válvula de escape para a sua rebeldia. Ele sabe o valor da temperança, da sobriedade. Já 
sabia antes. Agora, na casa dos 49, está ainda mais centrado. E é por isso que a juventude 
feminina do recém-lançado álbum Luke & Tantra – Hormônios em fúria é tratada como gente que 
pensa. Só sobre sexo, é claro. Mas, cartesianamente falando, se pensa, existe. Sob a forma de 
história em quadrinho, é lógico.  
– O sonho dessa geração de hoje não é muito diferente do da minha. O comportamento é que é 
diferente. Hoje se joga tudo fora com mais rapidez – disse um esbaforido Angeli ao JB, momentos 
antes de sair para o lançamento do álbum, em São Paulo.  
 
Sexto volume da coleção Sobras completas, publicada pela editora Devir, Luke & Tantra – 
Hormônios em fúria aborda a fase que pode, sem medo, ser chamada de o apogeu narrativo do 
quadrinista mais ousado do país. E a edição enxuta, sem espaço para tiras tapa-buraco de página, 
é a mais rigorosa que seu trabalho recebeu em anos.  
 
– São blocos continuativos, com uma seqüência nas tramas. É como se o leitor tivesse uma 
história para seguir – diz Angeli, que encontrou nas adolescentes Luke e Tantra material fértil 
para sua crônica de costumes.  
 
O escracho dos tempos da bagaceira Rê Bordosa, sua mais famosa cria, continua impresso em 
cada um de seus desenhos da HQ, que mostra tipos como o Moska e uma seita de fanáticos por 
Kurt Cobain. Mas, no universo que descobriu ao ver os hábitos dos filhos Pedro, 24 anos, e Sofia, 
18, e sua trupe, há um olhar de encantamento do anarquista que renovou a HQ brasileira levando 
a profanação da moral às raias da criatividade na tira Chiclete com banana. Um sinal dos tempos. 
Ou melhor, da idade.  
 
– Não estou velho. Só me sinto mais maduro. Podre de maduro, o que me dá mais segurança. Há 
três décadas, ouvi do Millôr Fernandes, que à época devia ter a minha idade atual, algo que não 
esqueci ao chegar aos 50: “Este é o começo da miséria humana”. Eu já me sinto cansado – 
confessa.  
 



Mas Angeli ainda sonha. Um de seus desejos é lançar Wood & Stock, longa animado que o gaúcho 
Otto Guerra fez a partir de sua tira hippie. O projeto não estreou ainda por falta de verba. Angeli 
é esperançoso.  
 
– Vi o filme praticamente todo. Ficou bem underground. Otto é daqueles doidos que desafiam um 
mundo certinho demais – diz ele, mostrando como estar light não significa encaretar.  
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