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RESUMO

Esse trabalho nasceu de minhas reflexões acerca do espaço, em especial o da cidade e sobre a
possibilidade de utilização dos cenários/fundos de cena dos quadrinhos como elemento narrativo e de
articulação dessas histórias. Pretendo analisar e apontar em quais momentos os cenários/fundos de cena
das histórias em quadrinhos são indícios da realidade além-quadrinhos, ou seja, como estes
cenários/fundos de cena acionam imagens, situações vistas ou vividas por nós, bem como ocorre a
realização das passagens entre as narrativas em HQ e as demais experiências e memórias visuais que
possuímos. Essas passagens seriam momentos de encontros que ocorrem entre nossas memórias e as
experiências que temos, que carregamos das coisas que vemos, vivemos, que passamos, por onde
passamos e que são registradas por nós. Pensando nessa possibilidade dos cenários/fundos de cenas das
histórias em quadrinhos como elemento fundamental na linguagem dos quadrinhos, escolhi, como meio de
aproximar minhas idéias acerca do espaço urbano e sobre os quadrinhos, os “Piratas do Tietê”, de Laerte
Coutinho, pois é a HQ onde a cidade está mais próxima ao estudo a que me proponho, já que é
elaborada a partir de uma cidade real – São Paulo, amplamente conhecida e que permite encontrar os elos
de ligações entre a “cidade real” e a dos quadrinhos, bem como a imbricação de seus sentidos e formas.
Os Piratas do Tietê são personagens que circulam e vivem na cidade de São Paulo, compõem essa cidade
tanto quanto as pessoas que nela circulam. Mas para além de ser um texto que circula por São Paulo, ele é
constituído por ela, a cidade se manifesta nestas HQs, com suas formas, seus ritmos, suas tensões e ironias.
Ao situar suas narrativas no território da cidade de São Paulo, seu autor, Laerte, chama a cidade a ser
personagem destas HQs.Autor

FUNDOS DE CENA DAS HQS

Esse trabalho nasceu de minhas reflexões acerca do espaço geográfico, em
especial o da cidade e sobre a possibilidade de utilização dos cenários/fundos de cena
dos quadrinhos como elemento narrativo e de articulação das mesmas, bem como
apontar em quais momentos, os cenários/fundos de cena das HQs são indícios da
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realidade além-quadrinhos. Dizendo de outro modo, como estes cenários/fundos de cena
acionam imagens, situações vistas ou vividas por nós, bem como ocorre a realização das
passagens entre as narrativas em HQ e as demais experiências e memórias visuais que
possuímos.

Escolhi, como meio de aproximar minhas idéias acerca do espaço geográfico, os
quadrinhos “Piratas do Tietê”, de Laerte Coutinho. Nessas histórias, através de seu
cenário/fundos de cena, a cidade está mais próxima ao estudo a que me proponho, já
que é elaborada a partir de uma cidade real (São Paulo), amplamente conhecida e que
permite encontrar os elos de ligações entre a “cidade real” e a dos quadrinhos, bem
como a imbricação de seus sentidos e formas. A cidade que aparece nos quadrinhos se
dobra sobre a cidade real, uma vez que ela é um “discurso”, uma narrativa sobre ela e
com ela, uma vez que vai sendo aludida em muitos de seus elementos paisagísticos e
sociais.

Os “Piratas do Tietê” são personagens que circulam e vivem na cidade de São
Paulo, compõem essa metrópole tanto quanto as pessoas que nela estão. Mas do que
apenas um texto que circula por São Paulo, ele é constituído por ela, a cidade se
manifesta nestas HQs, com suas formas, seus ritmos, suas tensões e ironias. Ao situar
suas narrativas no território da cidade de São Paulo, seu autor, Laerte, chama a cidade a
ser personagem destas HQs.

Os quadrinhos utilizam-se tanto da arte gráfica quanto da literatura, além da
agilidade do cinema. Utilizam também da organização espacial como linguagem. O
fundo da história em quadrinhos é uma localização. Sendo assim, o espaço tem um
sentido dramático, é produtor de sentidos e não apenas um receptáculo para a narrativa
que está acontecendo.O espaço é um elemento fundamental na linguagem dos
quadrinhos. Portanto, questionamos: são os cenários/fundos de cena que apontam onde
a ação dos personagens está ocorrendo, que mediam/determinam tal ação ou tipos de
personagens?

Existe no cenário um amparo para que os personagens sejam como são e ajam de
forma peculiar. Tal espaço dá a oportunidade para que os personagens possam viver
numa espécie de simbiose com esses cenários/fundos de cena, para sobreviverem e
agirem. Apesar disso, a ausência muitas vezes desses cenários/fundos de cena não
provocariam a descaracterização desses personagens, pois estes se integram ao meio em
que já foram inseridos em outras histórias nas quais apareceram. Isto quer dizer que, o
fundo ausente no quadrinho, vai ser desenhado na memória do leitor, ou seja, será
criado a partir do seu imaginário, por isso não necessita estar presente em todos os
requadros da história em quadrinhos. O leitor irá a lugares dentro de sua própria
memória no momento em que estiver lendo. Assim, irá formando na sua mente a
continuidade da história. Obviamente, isso dependerá do universo cultural que cada
leitor estiver inserido. Nesse universo cultural está também a leitura e o convívio com
determinado autor e determinado personagem.

Quem, por exemplo, não está atento aos problemas brasileiros, que não
acompanha os fatos de nosso país, com certeza ao ler as tirinhas dos “Piratas do Tietê”,
poderá classificá-las como sem nexo ou como algo distante da “realidade”. Não que
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estas tenham o dever de nos mostrar a realidade, mas em seus quadrinhos, Laerte nos
aponta realidades brasileiras e quem não estiver em sintonia com as notícias do país,
com certeza buscará em outro universo entendimento para as histórias.Mas isso também
é muito relativo, pois se um romance é lido mil vezes, este será interpretado de mil
maneiras diferentes.

Por utilizar imagens e palavras, os quadrinhos tornam-se uma narrativa
maravilhosa de se transmitir aos leitores, aspectos objetivos e subjetivos do mundo em
que vivemos.

O grande cartunista e teórico americano das HQs, Will Eisner, ressalta que estas
lidam com palavras e imagens, que são dois “dispositivos de comunicação” (1999, p.13).
O emprego de palavras e imagens é que vai potencializar o sucesso ou o fracasso da
história em quadrinhos, pois dependerá da forma como o leitor vai lidar com sua emoção
na imagem. Para esse autor é necessário que se desenvolva uma interação pois o artista
evoca imagens armazenadas tanto na mente dele como na do leitor.

Sendo assim, o autor utiliza-se de imagens e de palavras que fazem parte tanto da
sua memória como das memórias dos leitores, dispersas na cultura onde estamos e
segundo Milton José de Almeida (1999), em constante processo de educação visual da
memória, criando estilo próprio. Almeida enfatiza que a memória está no corpo, pois este
guarda os vestígios, as palavras, os sons de toda memória, pois para imaginar é preciso
estar vivo.

Os cenários/fundos de cena articulam-se também com a nossa memória. É uma
articulação que busca, dentro de um espaço de dimensão concreta entre o real e o
imaginário, trazer lembranças de espaços outros, vividos, sentidos ou imaginados. A
memória articulada ao presente transporta-se para dimensões de verdades pessoais e
contingentes.

Essa memória articulada às imagens das cidades dos cenários/fundos de cena dos
quadrinhos vai e vem num constante processo de mutação permanente em nossas idéias.
São significados criados a partir das leituras que estão em exercício de ubiqüidade
permanente, como se os leitores fossem viajantes ou “cavadores de poços e construtores
de casas” (CERTEAU, 1994, p.269).

Concordamos com Certeau nessa maravilhosa comparação, pois há um
(des)ajuste interior em nossas memórias, conforme vamos invadindo as memórias dos
autores ao lermos suas imagens e textos, adquirindo conhecimentos sucessivos. Somos
verdadeiros viandantes que “circulam nas terras alheias, nômades caçando por conta
própria através dos campos que não escreveram” (ibidem, p.269-270).

Portanto, nesse processo de simbiose entre as imagens, entre as memórias do
leitor, as experiências de quem narra, de quem lê, as associações a outros textos e
imagens adormecidos dentro de cada um, mas que despertam e habitam dentro de nosso
ser, transformam toda essa leitura de imagens e palavras das HQs num estilo próprio de
apreensão e como nos diz Certeau, o mundo diferente do leitor se introduz no lugar do
autor, tomando a propriedade do outro, que foi o texto ou a imagem produzida, em um
lugar emprestado.
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Para Eisner (1999) cada história em quadrinho é uma narração. McCloud pontua
que nos quadrinhos, esse fluxo de experiências é projetado em espaços diferentes, assim
como, diferentemente, cada quadro de filme projeta-se em um mesmo espaço que é a
tela, portanto, “o espaço é nos quadrinhos o que o tempo é para o filme”. (1995, p.7)

Pensamos que os cenários/fundos de cena atuam diretamente no centro da
estrutura narrativa, pois como nos aponta McCloud (1995), os requadros das HQs são
como recipientes que podem receber inúmeras idéias e imagens. Tal conteúdo desses
recipientes depende de seus autores e estilos. O que o autor nos avisa é que não
devemos “confundir a mensagem com o mensageiro” (ibidem, p.6). Isto quer dizer que a
diferença está em perceber que no filme, cada quadro é projetado no mesmo espaço, ou
seja, na tela do cinema. Nos quadrinhos, a “projeção” ocorre espacialmente, lado a
lado. Isso torna os cenários/fundos de cena servindo não apenas como um espaço de
ambientação, mas um espaço onde se organizam as ações dos personagens e anunciam
desfechos para a história.

Essa locação de espaços é feita tanto por quem produz um livro, uma HQ, um
filme, como pelo leitor, tanto de imagens como de textos. Certeau (1994) nos aponta que
há uma produção silenciosa através da leitura, uma espécie de flutuação através das
imagens e textos, modificando-os pelo olho de quem as lê, provocando improvisações e
expectativas induzidas por palavras, sons, gestos, numa dança efêmera. Como diz esse
autor, nos apropriamos do texto do outro, onde vamos caçar a produção do outro,
utilizando as nossas armas, numa atividade combinatória de nossa memória.

A produção de uma imagem, texto, filme, deixa de ser de seu autor e passa a ser
produto do leitor. Tarkovski (1998) nos aponta que, quando o cinema vai para as telas,
ele começa a ter vida própria ao entrar em contato com o espectador. Por isso, nesse
processo de alteração contínua onde permite-se um encontrar também um de
subjetivação, os cenários, fundos de cena transformam-se em personagens, pois atuam
de modo significativo, tanto na construção da narrativa, alterando seu rumo, modificando
a história, como em nossas lembranças. E quando falamos de significados, dizemos algo
mais para além do verbo, no amplo sentido de transformação que a palavra pode ter. É
algo que, ao apontar transformações, faz parte do processo de alteração de
cenários/fundos de cena, para personagens.

No cinema, pode-se construir cenários magníficos, mas se estes não forem
inspirados pelas idéias do diretor, servirão apenas de obstáculos para o filme.
(TARKOVSKI, 1998). Nos quadrinhos, os cenários/fundos de cena são produtos, assim
como no cinema, das idéias do autor e apontam possibilidades, apontam caminhos por
onde o leitor poderá penetrar e ir modificando o rumo da história. São as imagens eleitas
pelo autor que anunciam possibilidades de desejo de alusão à realidade e que
contribuem eficazmente para que isso ocorra. Pensar nos quadrinhos para além dos seus
requadros e que continuam num extracampo, mesmo depois de terem sido deixados para
outros ocuparem lugar diante de nossos olhos, estes serão conservados dentro do
esquecimento de nossa memória para poderem justamente, serem ativados e surgirem
em outros momentos, reaparecendo e tornando a leitura dessas imagens em um
movimento “migratório” para outros lugares de nossa memória...
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Pensamos que isso torna-se possível pois as pessoas lêem histórias em quadrinhos,
lêem imagens do cinema, da televisão, dos quadros, das caricaturas.

E o que faz essas coisas desaparecerem e aparecerem em outro lugar, em outro
tempo?

Talvez os próprios cenários/fundos de cena, são representados ou retirados das
HQs nos espaços/tempos que, “sentidos” e “vividos” através das imagens, vão sendo
continuados nas cenas formadas na cabeça do leitor, buscando em outros universos uma
espécie de ajuste entre o que lhe é apresentado pelas HQS e entre o que existe na
realidade do leitor.

Mas não só nos leitores os cenários podem ser personagens. Os próprios autores
podem assim o fazer. E alguns o fazem deliberadamente, tomando o espaço onde agem
seus personagens como elemento fundamental no entendimento dessas narrativas. Muitos
desses autores fazem esse movimento, de tornar os cenários personagens, “colando” seus
cenários em algum outro “cenário” pré-existente na cultura dos leitores: a floresta, a
cidade, o mundo do futuro, a Idade Média...

Presumimos que quanto mais próximo e explícito os cenários/fundos de cena das
histórias em quadrinhos estiverem do chamado “mundo real”, mais ampliam-se às
tensões entre os saberes acerca desse mundo real e as imagens e palavras das HQs e
com isso, outras memórias são trazidas para o interior da história

Antonio Candido (1972) nos aponta que no cinema ou na literatura é possível um
personagem permanecer sem dizer uma palavra sequer, durante um longo período, pois
tanto a câmera como as palavras do narrador vão se encarregar de nos mostrar seus
pensamentos e no caso do teatro, o homem tem que ser o principal foco da narrativa,
sendo o centro das atenções.

Nos quadrinhos as ações dos personagens e o espaço em que se passam tais
ações precisam ser apresentadas ao leitor, como se fosse uma necessidade de
ambientação, para que este tome consciência por onde, por quais caminhos, a história se
construirá. Muitas vezes, porém, os cenários/fundos de cenas nos dirão de forma
implícita, onde as ações dos personagens ocorrerão. Nessa relação que se estabelecem
entre personagem, planos de fundo de cena e leitor, vai-se criando uma afinidade que
produz a sensação de verdade, de verossimilhança.

O autor nos leva para dentro da história, situando, com os cenários apresentados,
suas narrativas no território da cidade de São Paulo, aludindo a esta cidade e ao mesmo
tempo criando-a em (dando a ela) outra “realidade”, fazendo com que a arte nos faça
entrar em outros domínios, de conhecimentos outros. Dá-nos a impressão de realidade,
sensibilizando-nos a equiparar o que conhecemos, o que trazemos da vida. É como se
fosse transplantada da realidade.

Nas primeiras histórias dos “Piratas do Tietê”, os personagens circulavam no Rio
Tietê e em suas margens. Ao longo do tempo em que eles foram circulando em imagens
e ironias, ganharam a cidade de São Paulo.
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Na história “O Poeta”, o personagem de Fernando Pessoa, persiste através de
seus versos, persiste ao longo do tempo, chegando aos quadrinhos. Apesar de tentar ser
explodido, afundado, lançado pelos ares de toda e qualquer forma, ele não morre.

Essa sua imortalidade não se dá apenas por ser uma história em quadrinhos, onde
tudo pode acontecer, mas pensamos que tal imortalidade tenha sentido se pensada como
lembrança, algo que persiste na memória que é coletiva e subjetiva. Uma persistência
que faz com que a imagem – que é, sobretudo, palavras e frases – do poeta não se
modifique ao longo do tempo, apesar de ter passado por todas as tentativas de
destruição, onde o tempo atua cruelmente.

As imagens seqüenciais trabalham sempre com a memória, do que vem antes
para entender o que vem depois e do que vem depois para entender/dar origem ao que
veio antes. Acreditamos que a construção da memória não se dá apenas porque certa
coisa acontece hoje, porque é um reflexo do passado. Acreditamos que há solicitações
das memórias de acordo com as imagens. Mas esse ponto de vista se altera conforme o
lugar que ocupamos e tal lugar muda também segundo as relações sociais que
mantemos com outros meios. Não existe memória coletiva se não existir um espaço para
que ela se desenvolva. A relação com os lugares é um aspecto importante acerca da
memória, pois tanto a memória individual como a coletiva tem nos lugares uma
referência importante para a sua construção, mesmo que não seja condição para a sua
preservação, caso contrário os povos nômades não teriam memória. As memórias dos
grupos se referenciam também nos espaços em que habitam, bem como nas relações
que constroem com esse espaço.

Portanto, as mudanças que ocorrem nesses lugares, acarretam também
importantes mudanças na vida e na memória dos grupos que neles circulam.

No espaço urbano, formado por tantas memórias individuais e coletivas,
desenvolvemos as memórias da cidade e as memórias de cada um. Nesse espaço,
podemos sentir as memórias da cidade, suas histórias contadas através de sua
arquitetura. Podemos perceber o passado, presente e futuro em consonância. Essa
construção de memórias vai se configurando, se desenvolvendo em conjunto com o
espaço onde as pessoas vivem e as relações sociais que acontecem nesse espaço. As três
dimensões temporais se auto-regulam, num ajuste que acontece ao mesmo tempo nas
memórias individuais de cada um. Por isso pensamos que a memória não está no
passado, mas em circulação nos espaços. “De fato, a memória é o antimuseu: ela não é
localizável”. (CERTEAU, p.189, 1994).

Concordamos com Certeau que o que mais impressiona, é que os lugares vividos
são povoados de ausências. Estamos ligados ao lugar por lembranças, que são pessoais,
são lugares ligados à afetividade de cada um e também por memórias ligadas ao
ressentimento. Para esse autor, o lugar só existe quando pode ser povoado por
lembranças e que escondidos em silêncio, estão espíritos múltiplos que podem ser
“evocados” ou não para despertarem tais lembranças. Pensamos que o espaço é
necessário para o desenvolvimento da memória individual e coletiva, não importando
definir qual espaço seja esse.
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Acreditamos que os cenários/fundos de cena das HQs propiciem essa profusão de
memórias que, trazidas das mais diversas imaginações e realidades, povoem os espaços
imaginários, construindo tantos espaços outros que povoam nossas memórias.

O pesquisador de histórias em quadrinhos, Scott McCloud (1995) nos diz que é
justamente nos espaços entre um quadrinho e outro, denominado pelos aficionados em
HQs em quadrinhos de “sarjetas” 2, que a ação vai acontecer. Nada é visto entre esses
espaços, porém eles indicam que algo acontecerá. A conclusão do que vai acontecer no
próximo quadrinho ou de como acontecerá, vai ser feita pelo leitor. Para isso, os
quadrinhos precisam deixar freqüentemente seus leitores usarem a imaginação. O autor
tem que ter uma habilidade de levar o leitor a buscar um sentido para a ação e se
relacionar com o que foi visto/lido até então. No cinema e na literatura, assim como nas
histórias em quadrinhos, as imagens e as palavras possibilitam descrever ambientes,
objetos. Permitem que continuemos também as ações.

O leitor é uma espécie de co-autor da história. Nossa imaginação cria vozes dos
personagens, imagens de ligação.Isso é uma das magias da linguagem dos quadrinhos.
(LOVETRO, 1995 e MCCLOUD,1995).

Mas não são apenas as sarjetas que colaboram para que o imaginário do leitor
entre em ação. Um traço tremido, uma sombra, o desenho, tudo isso colabora para que
uma ação do personagem ocorra dentro da cabeça do leitor sem ter necessidade que o
autor desenhe.

O poder de conclusão que existe nas sarjetas é o mais interessante de se pensar.
Os quadrinhos exigem que nossa mente preencha as lacunas existentes, construindo uma
cena completa, usando nossos sentidos e experiências. Vamos viajando pelos quadrinhos
até sermos apanhados pelo seguinte, de modo ininterrupto, levando-nos para um mundo
do que é visível e invisível. Nas sarjetas existe uma magia, onde o autor mostra o
caminho para uma ação, mas é o leitor que vai ser levado para onde as imagens e
sentidos nele mobilizados o despertem.

É nesse espaço do intervalo, da sarjeta, que o tempo é visto e não visto, visível e
invisível, um tempo, que exige do público uma dança para compreendê-lo. Entre as
sarjetas, a história continua. A sarjeta é um dos elementos da linguagem que os autores
de quadrinhos utilizam para que suas histórias ganhem sentidos e ares de realidade e
continuidade da narrativa. As imagens de ligação e sucessão de desenhos estabelecem a
idéia de movimento, sendo que esses espaços vazios, as sarjetas, são saltos entre uma
ação e outra, um recurso usado pelo autor, caso contrário, seria necessário um número
muito grande de quadrinhos para contar uma pequena história.

Segundo McCloud (1995), a compreensão segue do olho pra mente e nisso, vozes
individuais podem ser ouvidas. O autor explica que o receptor vai criando expectativas,
onde se localiza a história, num local, num cenário, tomando conta do drama.

                                                
2 Espaço existente entre um quadrinho e outro.
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Pode ser que o próprio autor, ao criar suas histórias, faça um mergulho na própria
memória, trazendo para os espaços bidimensionais, memórias tridimensionais...

Acreditamos existir uma analogia entre quadrinhos e cinema quando nos referimos
ao tempo. Entendemos que tal analogia se dê principalmente na relação entre a sarjeta
dos quadrinhos e os cortes dos filmes. É um processo de produção utilizado por ambas as
linguagens para dar continuidade à “escrita” da história. Segundo Tarkovski (1998), “a
montagem existe, por certo, em todas as formas de arte, uma vez que é sempre necessário
escolher e combinar os materiais com que se trabalha” (p.141).

Os cortes no cinema e as sarjetas nos quadrinhos têm muita semelhança entre si.
São as sarjetas e cortes que incluem o “vazio pleno de memórias” entre as imagens. São
escolhas políticas, como escreve Milton José de Almeida (1999a). Esses momentos de
manipulação das imagens são carregados de ideologia. No caso dos quadrinhos,
conduzem muitas vezes seus leitores a caminhos que levam a lugares já existentes na
realidade, pois os cenários/fundos de cena apontam para uma maior aproximação com
a realidade de quem lê, amparada nas próprias memórias do leitor. Os movimentos de
constante mutação de idéias permitem tanto aos leitores das HQs, como aos
espectadores dos filmes, que construam e interpretem cada momento, cada cena a seu
próprio modo. O filme se prolonga além dos limites da tela e os quadrinhos se
prolongam além dos limites dos requadros, penetrando e escorrendo por entre as suas
sarjetas.

Também é importante ressaltar que nos quadrinhos há uma cumplicidade por
parte do leitor, através das conclusões que acontecem nas sarjetas, nos balões, nos traços
tremidos... As vozes dos personagens, as onomatopéias, os movimentos, acontecem na
cabeça do leitor, dando vida à história.

Nos quadrinhos, os autores devem utilizar todos os recursos possíveis para auxiliar
em seu trabalho de contar determinada história, ou seja, o estilo do desenho, a
linguagem do requadro, o tamanho das sarjetas, os ângulos dos desenhos,
caracterização dos personagens, enfim, muitos recursos para fazer o leitor mergulhar na
idéia do autor e acreditar que aquilo é “real”.

Balões, requadros ausentes, mais alongados, com formatos diversos, etc., são
convenções culturais adotadas ou criadas pelos quadrinhistas para dar sentido às
narrativas. Não são necessariamente leis que têm que ser cumpridas. Cada quadrinhista
vai ter seu estilo próprio e vai recorrer de maneiras bem particulares para chamar a
atenção do leitor para que a história prenda a atenção e que cada um possa constituir a
sua própria história.

Além disso, esses cenários/fundos de cena possibilitam nosso campo de
imaginação e o campo de ação dos personagens se abrirem. Misturando-se esses dois
campos, como no cinema misturam-se imagens e sons, outros conhecimentos que estão
dispersos dentro de nós sobre muitos lugares, entrevistos nestes fundos de cena/cenários,
começam a se aglutinar. (OLIVEIRA JR., 2004).
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Nas histórias em quadrinhos dos “Piratas do Tietê” também há pedaços de
realidade em suas construções que nos leva a um determinado espaço. Os quadrinhos
são como a literatura: montam seus cenários por inclusão, traço a traço.

Nos quadrinhos, assim como nos mapas, nas pinturas, são apresentados um ao
lado do outro. No entanto, nos mapas esses lugares/espaços aparecem em
simultaneidade temporal. Nos quadrinhos, pode ser que sim, pode ser que não. Neles,
assim como no cinema, tempo e espaço constroem-se mutuamente.

Acreditamos que essas apresentações de pedaços da realidade podem ocorrer
pela aproximação de um lugar como se o mesmo estivesse recortado ou pela
apresentação de um ícone onde se contém o todo. Tais pedaços da realidade,
sintetizados na forma de cenários/fundos de cena das histórias em quadrinhos dos
“Piratas do Tietê”, tornam-se uma apresentação de uma “realidade”, de um território que
existe, que é a cidade de São Paulo, que se manifesta sob seus diversos ritmos, tensões.

Os cenários/fundos de cena dos quadrinhos existem como realidade. O que existe
neles configura uma cidade, ao mesmo tempo não sendo ela. Os quadrinhos não
poderão reproduzir a cidade, mas uma cidade que pode, como no caso da dos “Piratas
do Tietê”, aludir diretamente a uma delas: São Paulo.

Nos quadrinhos, a construção da idéia de realidade se dá também pelos
cenários/fundos de cena que amparam os personagens que circulam por esse espaço,
dando sentido a eles e a narrativa. Não se trata apenas de uma ambientação da história.

Sendo assim, os cenários/fundos de cena das HQs nos remetem, não apenas para
os quadrinhos, mas para realidades além deles. Uma personagem nos fala através de
signos, da sua presença física, de seus gestos, ações, comportamentos, fazendo relações
conosco e com o mundo objetivo. Os cenários/fundos de cena nos falam através de seus
traços, de sua perspectiva, ambientam os personagens das HQs, além de proporcionar
que estes representem um espaço urbano, representam também as relações existentes
entre os personagens que circulam nesse espaço. Podemos pensar que nas HQs, os
cenários/fundos de cena, dão possibilidade de circulação aos personagens da história.
Através desse espaço, desse ambiente, é que os personagens vão ganhando
(re)significação, numa constante (re)construção. Nesse sentido acreditamos que esses
(re)significados vão sendo aglutinações em torno das realidades e das memórias, bem
como das ficções tanto por parte dos leitores como por parte dos autores.

Essas ligações associativas se concentram nas imagens e nas sarjetas e chegam ao
público na forma de sentimentos, dando diferentes respostas à lógica do autor.

Os fundos de cena também nos dizem coisas. Existem no tempo e espaço certos.
Dizemos isso porque os cenários/fundos de cena das HQs podem nos revelar as
possibilidades de ação dos personagens, então eles estão lá, no momento certo, para
agirem se preciso for, como personagens.

Pode parecer difícil pensar que um cenário/fundo de cena pode se transformar em
personagem! Isso é possível quando em determinados momentos ele passa a fazer parte
da história como em “O Poeta”, no momento em que o bardo se atira da ponte e se
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lança em outros tantos universos percorridos pela nossa memória. É como se um túnel se
formasse nesse instante e no momento da leitura nos deixássemos levar, como se fossem
os túneis das ondas gigantescas que os surfistas percorrem durante a prática desse
esporte. Percorrendo esse túnel da memória, podemos transformar cenários em
personagens.

São piratas de três séculos atrás, que navegam pelo Tietê em um galeão, utilizam
tecnologia e linguagem diferente do seu tempo, são desumanos e fazem parte da vida
das pessoas. Os piratas são personagens não piratas, ou seja, são piratas apenas no
nome e no aspecto, mas trazem dentro de si inúmeros outros personagens, de outros
tempos e de outros lugares, como se estivessem sedimentados uns aos outros e que, no
decorrer da história, despem-se dos outros personagens e se encontram com o leitor.
Melhor dizendo, somos nós leitores que nos encontramos com eles, pois são personagens
de nossa “cidade subjetiva”, onde encontram-se nossos desejos. Qualquer pessoa que
tenha passado por esse lugar um dia, ou o tenha visto pela tela da TV, saberá que o
enredo da história se desenvolve num lugar típico da cidade de São Paulo ...

Os piratas fazem parte desse ambiente. Vivem no rio Tietê dentro de um galeão
pirata e fazem parte das intrigas e histórias dessa cidade, que aqui é revelada pelo autor
com suas próprias palavras. Os piratas estão ligados à cidade e a seus diversos
significados.

Laerte nos mostra através de seus desenhos uma parte da cidade de São Paulo.
Mostra-nos violência contra o meio ambiente: a poluição do rio Tietê e que no fundo
dele muitas coisas podem ser encontradas. Mas acreditamos que as ações piratas são
inspiradas cada hora em um personagem social. Então os piratas são personagens onde
“cabem” diversos tipos de pessoas, as quais o autor resolve aproximar da idéia de
pirataria, ou seja, ações que nos saqueiam/roubam ou saqueiam a nossa sociedade.

Sendo assim, o requadro não impede a imaginação de voar ou de pedir para que
os espaços limitados desse requadro se rompam e alcancem outros limites, para que mais
uma vez, torne-se a rompê-lo e invadam o território alheio.

São Paulo é um dos personagens que junto com os piratas fazem parte do rio
Tietê. Há uma correlação muito forte entre os personagens, cenários/fundos de cena e a
cidade além quadrinhos.

O RIO E OS PIRATAS

O rio Tietê “trouxe” os piratas para a cidade, pois eles surgem nesse espaço e de
certa forma, são devolvidos a ele esses seres que são totalmente avessos à poesia, ao
belo, ao maravilhoso.

Por essa vertente, procuraremos aqui discutir algumas idéias sobre a utilização do
rio Tietê como uma forma de trazer para os quadrinhos dos “Piratas do Tietê”,
personagens e objetos de outros tempos, fazendo-os retornar para outras histórias, em
lugares diferentes da cidade, em situações adversas e diferentes.
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Hillman (1993) nos aponta que o bem-estar é um fenômeno das cidades, não
apenas um problema econômico e social, mas sim um problema psicológico. O autor
também nos escreve que as almas que não são bem cuidadas, tanto na sua vida social,
como individual, tornam-se como uma criança raivosa e voltam-se contra a cidade, numa
violência que atinge vitrines, edifícios públicos, monumentos...

Pensando nesse apontamento do autor, podemos imaginar que talvez os
personagens dos “Piratas do Tietê”, em especial o Capitão, possa ser uma alusão a essas
almas que foram despersonalizadas pela sociedade e que agora tentam encontrar o seu
lugar na cidade. Nas primeiras histórias dos “Piratas do Tietê”, estes circulavam apenas
nesse rio. Ficavam restritos a esse espaço urbano e não se aventuravam a sair pela
cidade. Passado algum tempo, conforme os personagens foram ganhando, por ironia e
sarcasmo, a participação dos problemas que afligem a cidade, resolveram atracar e
descer do navio. Começaram a vagarosamente, invadir e disputar os espaços urbanos
como as pessoas comuns da cidade. Os quadrinhos posteriores dos “Piratas do Tietê”
são publicados diariamente no jornal “Folha de São Paulo” no caderno “Folha Ilustrada”
e apontam para essa “invasão pirata” da cidade. Estão agora, não apenas nas águas
negras do Tietê, mas nas sombras da verticalidade da cidade, em seus imensos viadutos,
nas ruas, nas amplas avenidas...

Podemos observar abaixo, tirinhas em que isso aparece de forma clara:

Ilustração 3- http://www2.uol.com.br/laerte/tiras/index-piratas.html

Ilustração 4- http://www2.uol.com.br/laerte/tiras/index-piratas.html
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Ilustração 5 - Folha de São Paulo – Folha Ilustrada, 12/jul/2003, pág. E9.

Essas tirinhas apontam os temidos “Piratas do Tietê” ganhando a cidade. Esses
seres surgiram primeiramente nas páginas da revista “Chicletes com Banana”, depois
foram publicadas nas revistas “Circo”, bem como nas já citadas anteriormente, “Piratas
do Tietê” e “Striptiras”, além de tiras para jornal.

Nos quadrinhos dos “Piratas do Tietê”, observamos que o Capitão sempre resolve
as coisas a seu modo, determinando que tudo tome um rumo de acordo com seus
desejos e necessidades. Os desejos dos piratas são dados pelos personagens a nós
leitores. Eles seriam os veículos condutores de nossos desejos piratas.

São personagens que travestidos de realidades sociais, repletos e completos com
suas ironias, permitem ao leitor adquirir através desse canibalismo cultural, exercícios de
possibilidades do mundo que vivemos. Podemos nessa alteridade, constatarmos através
das HQs dos “Piratas do Tietê”, a mortificação ou a alegria do outro. É o desejo, o
sentimento de ser o outro, o diferente, o contrário.

Hillman (1993) quando escreve sobre os prédios, coloca que os prédios são feitos
à semelhança de seus habitantes, pois são desenhados como os interiores de seres
humanos feitos de prata, vidro, iluminados por luzes sem sombras.

Pensamos que, se os piratas existem nessa cidade é porque provavelmente estejam
adaptados a ela ou realmente sejam frutos dela, nascidos de suas entranhas e que
sempre retornam ao seu primeiro local de moradia, o rio, que nebuloso e com suas
águas fétidas e nauseantes, sustentam de vida morta esses seres que fazem a ligação
entre a realidade e a ficção.

Os piratas não são apenas o que está negado na cidade. Eles também nos
revelam a cidade de São Paulo.

Podemos pensar que a pirataria, numa sociedade de consumo como a nossa, seja
justamente a negação das coisas ou então a presença ferrenha do pragmatismo voltado
para o fazer e para a utilidade. Os piratas querem para si coisas, não se importam se
servem ou não para algo. Escondem-nas como tesouros incalculáveis. Mostram
ironicamente aos leitores o quanto somos protegidos pelo abandono, como nos diz
Manuel de Barros (2002) e o quanto nossa sociedade busca a proteção de seus “bens”.
Apontam-nos o quanto desejamos e buscamos satisfazer os desejos do ter, mesmo que
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muitas vezes precisemos penetrar e desterritorializar espaços para que esses desejos se
cumpram.

Nos quadrinhos dos “Piratas do Tietê”, podemos até pensar em São Paulo como
um grande mar. Eles vêm de algum lugar distante, por um rio que não deságua no mar...

Os piratas são desejos de outros tempos. De um tempo em que o rio, na sua
lentidão propagava notícias, em canções, poesias e casos contados... Alcântara
Machado escreve (...) E o Tietê deu a São Paulo quanto possuía: o ouro das areias, a
força das águas, a fertilidade das terras, a madeira das matas, os mitos do sertão. Despiu-
se de todo encanto e de todo mistério; despoetizou-se e empobreceu por São Paulo e pelo
Brasil” (apud ROCHA, 1991, pág.8).

Tudo é depositado no rio, tudo o que se deseja descartar da cidade chega até ele.
Os Piratas voltam sempre para o rio Tietê, pois é ali que se deposita toda a tensão de
São Paulo. Tensão, pois nesse espaço de grande circulação estão presentes o trânsito
caótico, a poluição do rio, sonora, do ar, além da relação que as pessoas têm com a
cidade e o rio... personagem da história e também cenário/fundo de cena dela, que
“presencia” os acontecimentos e de certa forma contribui para que essa tensão aconteça.

Mas além da deposição das tensões atuais, ali também se depositaram as
camadas da história desta cidade, de onde surgem os Piratas, do passado, do interior do
território brasileiro, como os bandeirantes que embrenharam-se por ali e que agora
retornam com o mesmo espírito de conquista e desprezo com que avançaram sobre os
territórios indígenas do passado.

É nesse espaço que obrigatoriamente as pessoas circulam, pois para chegar ou
sair da cidade é esse o lugar obrigatório de passagem. É também o lugar onde mais
atenção recebe da mídia. É um rio que olha vagarosamente para a cidade e para todos
os “seres” que nela habitam.

Todas as águas são depositadas no rio Tietê. Águas das chuvas, águas de outros
córregos e rios, águas das enxurradas que lavam as ruas da capital paulistana e
generosamente se depositam no rio, junto com todos os dejetos. Carros, ônibus,
caminhões engolem a marginal, não mais rápido devido aos radares ao longo dela. Tons
ácidos-sulfúricos maltratam o horizonte. Barracos miseráveis amontoados na beira da
marginal estão literalmente à margem da sociedade...

A água é um dos quatro elementos da matéria que muito nos chama atenção pela
sua capacidade de se “moldar” e se adaptar a outras formas, outros espaços, mas
também apresenta-se com singular desenvoltura quando trata de tomar de volta um
espaço que lhe pertence e que talvez a cidade, com toda a sua capacidade de fixação
num local que lhe é próprio, tomou-lhe como forma de mostrar que os lugares por onde
essas águas circulam, precisam ser abandonados por elas para que a cidade tome o
mesmo.

Uma eterna luta entre águas urbanas e cidades. Uma luta entre o espaço de
circulação dessas águas e o espaço de circulação das pessoas.
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Nas HQs, o rio talvez seja o caminho encontrado pelo autor para dissolver cada
história e para surgir outras. Os finais estão na maioria das vezes ligados a presenças do
rio, que acaba “dissolvendo” a situação apresentada pelo autor, através de um fato
inusitado. Laerte sempre encontra um jeito de finalizar suas histórias com situações e
invejável criatividade que nos fazem pensar sobre as possibilidades, um humor meio
sério.

Talvez a “água seja o veículo que possibilita a personagem desaparecer e surgir
em outra história e outro tempo” (COUTINHO, 2003, p.109).

Seguindo na esteira de Hillman (1993), na ligação entre alma e cidade, o autor
aponta através de algumas idéias e imagens tradicionais de alma, como e onde a alma
existe na cidade.

Portanto, se pensarmos que a alma da cidade se reflete na água, no vidro, em
superfícies que refletem a si próprias ou, mas às outras, o rio Tietê reflete a alma da
cidade de São Paulo e também revela-nos a cidade. Revela-nos como ela tem sido
tratada pelos seus habitantes. As águas poluídas e poucas do Tietê refletem cada vez
menos...

Em suas águas, o rio recolhe as luzes do dia e da noite. Nele não há formas.
Reflete a São Paulo desvairada já retratada por Mário de Andrade nos anos 40 e recolhe
em suas águas oleosas, como de um porto parado, as aventuras e confidências de uma
cidade que cresceu às suas margens.

O Rio Tietê seria o elemento articulador do espaço imaginativo e real nesta
história em quadrinhos. Os Piratas, em seu leito aquático, seriam personagens que
realizam as passagens entre “cidade real” e cidade imaginada. Saem das cenas dos
quadrinhos e ganham as cenas da cidade. O autor aponta ao leitor possibilidades de
leituras diversas. Saindo do rio, os piratas têm algo a mostrar, algo que pode não ser tão
visível aos leitores, mas que permanece lá, como é o caso do comportamento das
pessoas ao sabor de uma notícia que ninguém sabe ao certo o que é, mas aguardam
ansiosamente por ela...

Percebemos que o rio Tietê traz através de suas águas, sejam elas imaginadas ou
não, fatos que, reais ou imaginados, marcam uma época e bordam com fios de
recordações, histórias que o povo conta e que sobrevivem em nossa cultura por séculos.
Os quadrinhos de Laerte fazem também uma alusão a um desses pedaços de passado,
que gravados na memória popular, tornam-se presentes a cada vez que vemos uma
imagem que nos faz recordar histórias que nossos antepassados contavam.

Observemos que nos quadrinhos dos Piratas, através do seu cenário que é o rio
Tietê, este funciona como um condutor de personagens, pois continua recebendo seres
que vêm para São Paulo e se tornam parte da cidade. Embora seres imaginados pelo
quadrinhista Laerte, os Piratas seriam personagens que acabam pirateando outros
personagens da “vida real”, roubando suas ações e saqueando nossa sociedade.

Isso quer dizer que os piratas apesar de fazerem alusão a um tipo de personagem
que viveu nos séculos XIV, XV, XVI, não são piratas realmente, pois: não vieram pelo mar,
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chegaram à São Paulo pelo rio Tietê que não desemboca diretamente no mar; não
procuram tesouros e não têm baú. Por outro lado, saqueiam, barbarizam, exploram a
sociedade através de suas atitudes perversas e massacram quem quer que tente impedi-
los de satisfazer seus desejos.

As suas ações são de pirataria: se colam a uma determinada ação de outra
personagem da cidade e assim, clonando suas ações, pirateiam e se fazem autores da
desordem, colocando em cheque a ordem e a democracia. Suas ações que barbarizam
fazem alusões a tantas outras ações que em nosso dia-a-dia somos assaltados e
barbarizados por atos que às vezes passam desapercebidos por nós.

Os “Piratas do Tietê” seriam personagens que “copiam sem autorização”
comportamentos de outros “personagens” de nossa sociedade.

Tanto é assim, que podemos observar que apesar de barbarizarem a sociedade, a
exemplo de muitos, nada lhes acontece. Talvez porque sendo pirateados, não tem como
tirá-los de circulação, pois a cada momento, um outro personagem aparece e
desaparece. Nunca conseguiram capturá-los, pois ora se escondem por trás de uma
atitude de um ser, ora de outro.

O seu refugio é o rio. Lá ninguém consegue pegá-los, pois trata-se de um local
que ninguém em sã consciência ousaria entrar.

São eles que revelam para os leitores a cidade. São eles que fazem os roteiros
para descobrir a verdadeira alma da cidade em atitudes comezinhas, traçando retratos de
São Paulo.

De personalidade desconcertante, o Capitão cria a possibilidade da pirataria estar
presente em todos os lugares e são verdadeiros “descobridores” de São Paulo, não no
sentido de apontar para o novo, mas de revelar, mostrar o que está implícito e explícito
na cidade, na sua rotina e em meio as suas ruas e arquitetura.

Através deles podemos despertar para a complexa cartografia cultural de nosso
país, inaugurando rotas e parecendo diluir espaço e tempo. Os piratas são personagens
que aparentemente são ambíguos. Aparentam de perto uma coisa, depois de longe,
outra e quando passam por nós, mais outras. O leitor deve estar se perguntando onde
estará esse tipo de coisa nas HQs dos Piratas do Tietê. Isso está implícito. Quando nos
deparamos com a figura do pirata, rapidamente nossa imaginação é levada aos piratas
seculares de outros tempos. De longe, apenas piratas. Ao fazermos uma aproximação
deles através de nossas leituras das HQs, percebemos que eles podem ser outra coisa.
Podem vestir outras máscaras, podem se apoderar de outros seres. Ao mesmo tempo
podem exercer ações de outros personagens ou como simplesmente nada disso. Sendo
assim, podemos descobrir através dos Piratas, uma São Paulo de outros tempos e de
diferentes épocas.
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