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o melhor amigo para o pior
momento da minha vida. Gustavo
Machado (que dibujos, hombre!).
Ivens Cuiabano Scaff, por tudo.
Agradecimentos especiais:
Spacca, Zuza Avelino, Mitsi Goulias,
Marcello Quintanilha, Gabriel de Mattos,
Stella Elia, Paulo Borges e Mozart Couto
(pela primeira encarnação do Zózimo).
E para meus pais, João e Maria.

Um dia Sam Spade,
no outro dia Amigo da Onca
-

HOUVE UM TEMPO em que Zózimo Barbosa era Sam Spade,
criação imortal de Dashiell Hammett. Todo detetive que escrevo é meio Sam
Spade, ao menos no começo. E com a cara do Humphrey Bogart, claro.
Com o Zózimo não poderia ser diferente. Eu estava escrevendo sei lá qual
conto do personagem, reescrevendo, a coisa não estava funcionando nada
bem, ainda visualizava Sam Spade em cada cena.
Mas não tem Sam Spade nos trópicos, Wander Antunes! Não tem lugar
para um Sam Spade no Rio de Janeiro, sua besta!! É, mas Spade continuava
lá, eu insistia nele, prisioneiro da tradição, querendo ser Hammett. Era difícil
escrever aqueles contos. Foi só na história em que Zózimo é contratado para
dar uma surra no cara que estava comendo a filha de um deputado que a ficha
caiu: isso é uma chanchada, caralho. Isso é Nelson Rodrigues, caralho.
Ah, e o cara que apanhava de Zózimo era Bonitão, caralho. E ele era
amigo do Zózimo, que não bate em amigo. Mas manda bater, que trabalho
é trabalho e é preciso ganhar algum dinheiro. Por isso, quem batia no Bonitão
era Paranhos (que não é amigo de ninguém). Daí ficou claro que Sam Spade
não tinha nada a ver com meu Zózimo Barbosa. O Amigo da Onça, do incrível
Péricles Maranhão, tinha. Gosto de pensar que eles são primos distantes ou
algo assim. A partir daí, ficou fácil...
Wander Antunes
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nossos herois

BONITÃO POR ELE MESMO
Quem sou eu? No duro que você quer saber? Olha, afora o que
não te interessa, o que posso dizer, e isso você já fotografou, é que
sou bonito pra chuchu. Pintoso mesmo! Bonitão. Pode me chamar de
Bonitão, que meu nome mesmo não está à altura do papai aqui,
é ou não é? Nem me lembro dele, às vezes. Bonitão é muito melhor.
É a cara do Adonis aqui. Sou bonito à beça. Ah, e com essa panca,
com esse meu bico doce, tenho mais é que ser bem tratado pela
vida. É o justo. O que eu faço pra pagar as contas? E preciso fazer
alguma coisa? Sabe essas pequenas aí?, elas não me deixam fazer
nada. Uma me paga o aluguel do conjugado, outra me compra umas
roupas bacanas. Se eu perco no bilhar sempre pinta alguma dona
louca pra me arranjar algum. E eu aceito! No final é isso: sou eu em
quem faz metade desta cidade maravilhosa sorrir de orelha a orelha.
Mulher bem comida ri à toa, desfila por aí com cara de contente!
Então, está respondido? Eu sou esse aí.

ZÓZIMO POR ELE MESMO
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Barbosa. Zózimo Barbosa. Detetive particular, meus senhores. Já fui policial,

PARANHOS POR ELE MESMO

mas não dava praquela vida, trocar tiro com bandido não é pra mim.

Detetive Paranhos, a seu serviço. Eu dou garantia de paz e sossego

É muito mais negócio desentocar a adúltera que muito corno por aí chama

aqui pra população do Rio de Janeiro. O elemento armou pra cima

de meu amor. E com o tanto de marido chifrudo que tem nesse Rio de Janeiro,

do otário? Pois eu vou lá e enfio a mão na fuça do cretino! Eu prendo

o que não me falta é trabalho, não tenho tempo nem pra me coçar. Às vezes

e arrebento. Primeiro arrebento, depois é que eu prendo. Às vezes

nem preciso ver a adúltera, basta conhecer o marido. Já reparou o que tem

arrebento depois de prender, mas aí tenho que ficar me explicando,

de corno com cara de corno por aí? A anta me chama pra conversar e é

retocando a pintura. É mau negócio. Depois de prender é espeto!

batata, sei que estou diante de um corno. Ir atrás e colher as provas é quase

Melhor evitar. Minha técnica de investigação? Ô bidu, querendo

um detalhe. Um trabalho, aliás, que faço com muito gosto... Tem umas donas

bagunçar o meu coreto? Não atrapalha meu expediente, que eu tenho

aí que pelas barbas do profeta, tão boas, mas tão boas, que têm a obrigação,

mais o que fazer. Escuta, esse negócio de investigação é conversa pra

o dever cívico, de chifrar o titular. Só tomo cuidado na hora de dar a notícia

boi dormir, coisa de filme americano. O negócio é baixar o cacete.

pra marido. Tem corno que fica bravo, quer dar tiro. No detetive, acredita?

É melhor assim, vai por mim. Eu baixo o cacete que aí vagabundo

A mulher bota chifre na besta e ele quer dar tiro no detetive. Aí é espeto, tenho

canta quem nem passarinho, só que com a asa quebrada. O que fez

que dar uns catiripapos no cliente, e eu dou! Se for o caso, eu desço o sarrafo.

e o que não fez! Está bom assim, não está? O meliante confessa e aí

Mas aí cobro o dobro do combinado... Que não desço o braço em ninguém

todo mundo fica satisfeito. Comigo é assim que funciona. Ainda por aí?

de graça, está compreendendo?

Querendo ver o sol nascer quadrado? Circulando, cidadão, circulando!

7

A viúva
de bigode
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Se o Getúlio estivesse vivo
eu lhe metia um tiro na boca.
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- Zózimo
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sangue, suor e

rascunhos
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nasce uma lenda

ESSE GUSTAVO MACHADO DESENHA DEMAIS!
Verdade que ele não foi o primeiro desenhista do Zózimo. Antes dele, e com
muito brilho, teve o Mozart Couto (que fez dois episódios). Naquele tempo era um
Zózimo durão ainda, fruto da minha paixão pelo noir americano. Por aí ia a coisa.
Ao perceber que o caminho era outro, mais ameno, no máximo a série era uma
chanchada noir, me dei conta de que precisaria de outra concepção gráfica, de
algo mais cartunesco. Não totalmente humorístico, algo que funcionasse bem tanto
em momentos dramáticos quanto nos cômicos, algo difícil de realizar. Coisa pra
gente grande fazer. Sim, o Mozart, que é de um talento incrível, e tem mil recursos,
poderia realizar – sem dúvida que poderia, e bem. Não me lembro qual o motivo
para a mudança, tantos anos já. Acho que o Mozart estava ocupado, quem sabe à
frente de outros projetos, sei lá eu. Eram tempos duros aqueles, eu não tinha dinheiro
para financiar o trabalho dos artistas, produzia um episódio num momento e depois
passava um tempão sem poder contratar para outro. O fato é que o Gustavo assumiu
a reformulação e matou a pau. Mais que um grande momento dele – que não tem
trabalhos ruins no currículo –, acho que seu Zózimo é um grande momento gráfico do
quadrinho brasileiro (e espero que meu roteiro esteja à altura do seu talento). Bom, e
agora que você já leu os episódios que ele desenhou, fique com uma pequena parte
do extenso material de estudos que esse craque realizou ao longo da produção.
Ah, e lá do fundo do baú, uma página do Zózimo original, versão Mozart Couto.
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como criar uma aventura
1

INICIALMENTE o intrépido

O próximo passo é a arte-final, que
o implacável Donizete Amorin faz com

Wander Antunes elabora o roteiro,

todo o cuidado (4). Depois de secar

com todas as indicações de balões

bem a tinta, a página é digitalizada

e recordatórios (1), depois de

e são aplicadas as retículas (5) para

escrito e revisado, ele entrga para

dar profundidade, luz e sombra para a

o destemido Gustavo Machado criar

os desenhos. E, por fim, e não menos

o primeiro rascunho da página (2).

importante, a lendária Lilian Mitsunaga

Eles conversam acaloradamente

aplica os balões e o texto. Pronto! Zózimo,

sobre esse layout preliminar e depois

Bonitão e companhia já estão prontos

que todos os detalhes são definidos,

para mais uma algazarraga quadrinística.

Gustavo faz o lápis final da arte (3).
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