
 
Tiras brasileiras ganham nova vitrine 
Ricardo de Souza 
 
Quadrinhos Cartunistas criam projeto inédito que pretende mostrar a qualidade da produção 
nacional  
 
Garfield, Mandrake e Snoopy que se cuidem. Um grupo de cartunistas brasileiros deu o primeiro 
passo para criar novos rumos à produção nacional de tiras em quadrinhos. Acaba de ser lançado o 
livro "Central de Tiras" (Via Lettera), uma tentativa de criar um padrão de organização e tornar-se 
um canal de comunicação entre os artistas e o mercado. "Ainda existe uma falta de confiança nas 
tiras nacionais, não pela qualidade, mas pela falta de infra-estrutura no processo de negociação", 
afirma Walmir Americo Orlandeli, um dos artistas e idealizadores do projeto, ao lado de Salvador 
Messina e Faoza. 
 
Tudo come çou durante discussões pela internet, no fim de 2001. Criado pelo cartunista Galvão, da 
"Folha de S. Paulo", o canla de comunicação virtual rapidamente atraiu artistas de todo o Brasil. A 
cada e-mail enviado, os tiristas perceberam que o mercado funcionava no esquema cada-um-por-
si. Resultado: a produção nacional tornou-se discriminada. "O material estrangeiro é mais usado 
não por ter qualidade superior, mas pela eficiência de distribuição, o que reduz os custos", 
esclarece Orlandeli, criador do personagem Grump - inspirado no traço de Henfil - e colaborador 
do "Pasquim 21". "Os editores não querem apenas boas tiras, mas também agilidade nas 
negociações." 
 
O cartunista Faoza, criador do personagem Nojob (um publicitário desempregado), tem outra 
explicação para a preferência por material estrangeiro. "É comum jornais e revistam usarem tiras 
antigas, o que chamamos de 'sucata'. São trabalhos feitos há mutos anos", diz o artista, que dá 
um exemplo dessa prática. "Na semana em que o (Charles) Schulz morreu (em fevereiro de 
2000), foi publicada uma tira do Snoopy produzida 15 anos antes.” 
 
A economia, porém, não é a única causa da manutenção de uma tira no jornal. A maioria do casos 
está associada à exigência dos leitores, que criam um apego a determinados personagens que 
torna difícil a tarefa de cancelar a tira. "Calvin e Haroldo", do americano Bill Waterson, é um dos 
exemplos clássicos. A tira, uma das mais inteligentes e premiadas do planeta, tornou-se uma 
febre entre os leitores dos jornais que a publicavam no país. Os que ousaram suspender a HQ 
depois que o autor anunciou a decisão de parar de produzir as tiras enfrentaram protestos 
enfurecidos de leitores, que ameaçavam cancelar assinaturas - quando não o faziam. 
 
Os artistas nacionais têm consciência desse vínculo, mas pretendem apostar na identificação dos 
leitores com sua própria cultura. Nada contra a cultura estrangeira, que fique claro. "As tiras 
importadas muitas vezes remetem a assuntos do país de origem, o que se perde na tradução", 
analisa Faoza. "Muitas vezes a empatia dá lugar à simpatia pelo personagem. É estranho para o 
brasileiro, por exemplo, ver o Garfield tirando neve do quintal ou o Snoopy jogando beisebol." 
 
Mas dizer que apenas os estrangeiros caem nas graças dos leitores é injustiça. Artistas nacionais - 
um seleto grupo, diga-se de passagem - também atraem hordas de fãs. Entre eles estão Laerte, 
Miguel Paiva, Glauco, Fernando Gonzalez, Angeli e Adão Iturrusgarai. Pesos-pesados que 
associaram seus nomes aos jornais que publicam suas tiras. A criação desse vínculo, diz Faoza, é 
fundamental para o sucesso de um artista. "A tira faz com que os leitores criem empatia com a 
publicação. Artistas com Angeli e Laerte têm leitores cativos, que vão direto para as tiras quando 
abrem o jornal", afirma o cartunista, que é também webdesigner e criou o site 
www.centraldetiras.com.br, onde o trabalho dos artistas que integram o grupo está reunido.  
 
O site faz parte da tentativa de recuperar o tempo perdido. O atraso, segundo Faoza, não se deve 
apenas à falta de investimento. "Temos de fazer uma mea-culpa, pois não havia organização e 



ação concreta dos artistas", admite ele. "Queremos desfazer a imagem negativa do tirista no 
Brasil e mostrar um profissionalismo que a mídia desconhece." 
 
A discussão em torno da valorização das tiras em quadrinhos nacionais não se resume, porém, à 
utilização de "sucata" estrangeira. Nos últimos anos, o espaço destinado às tiras em jornais e 
revistas foi drasticamente reduzido, para dar lugar à publicidade. A corda, como sempre, 
arrebentou no lado mais fraco. Com honrosas exceções, lembra Faoza. "A 'Folha de S. Paulo' foi 
um dos raros jornais que continuaram a investir em novos talentos." 
 
O lançamento de "Central de Tiras" - que reúne o trabalho de 20 artistas, além de textos sobre a 
história do gênero e o mercado - abre um importante caminho para um formato que deu origem 
às histórias em quadrinhos tradicionais e que ocupa espaço cada vez mais discreto na imprensa 
brasileira. Contudo, ainda é cedo para prever uma reviravolta. "O principal resultado, que é dar 
um padrão ao mercado de tiras, ainda é muito tênue. Ainda temos muitas arestas a aparar", 
pondera Faoza.  
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