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HQ do Aranha feita por computador passa despercebida 
 
Cheia de piadas espertas em seu roteiro, Qualidade de vida, nova minissérie do Homem-Aranha, 
que acaba de sair no Brasil, tem muitos méritos. Mas ninguém, nem sua própria editora por aqui, 
Panini Comics, parece ter levado fé na força do produto. Caso crasso de ''miopia em marqueting'', 
fenômeno mercadológico apontado pelo teórico Theodore Levitt? Não. Sinal dos tempos mesmo. 
Afinal, já foi o tempo em que HQs geradas por computador, como esta, eram sinônimo de sucesso 
de vendas.  
 
A idéia de fazer quadrinhos com ferramentas digitais, dispensando assim o uso de pincéis, 
nanquim e outros instrumentos tradicionais de desenho em nome de uma arte que louva a 
computação gráfica, tornou-se conhecida pelos brasileiras no fim dos anos 80, com a publicação 
das graphic novels Crash (1988), estrelada pelo Homem de Ferro, e Batman: Digital Justice 
(1990). Na época, tais lançamentos geraram polêmica. Deixaram alguns leitores boquiabertos. 
Mas, como efeito de uma era onde até as caixas dos supermercados são informatizadas, hoje, 
fazer HQ assim, via micro, não encanta mais.  
 
Apesar das virtudes do texto de Greg Rucka, que é enxuto e levemente cômico, Qualidade de vida 
sofreu com essa transformação que afetou até os maiores fãs do personagem aracnídeo. Lançada 
nos EUA em 2002, de carona na estréia do filme do Homem-Aranha, a série não recebeu o devido 
destaque entre os americanos. Por isso chegou aqui como parte integrante do mix do título 
mensal do mascarado. Sem pompas, portanto.  
 
Qualidade de vida discute questões ambientais ao mostrar a luta do escalador de paredes contra 
uma companhia poluidora cujos dejetos provocaram o câncer que leva à morte a mulher de um 
dos inimigos do vigilante: o Lagarto. Na primeira parte, a briga entre o Aranha e o Dr. Octopus é 
impagável.  
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