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uando o jornalista e professor
Dario Carvalho Jr. percebeu que
muitos heróis de histórias em
quadrinhos (HQs) estavam

morrendo de forma estranha e curiosa,
começou a querer saber as razões. Passou
então a investigar os motivos que levaram,
por exemplo, Angeli, criador de Rê-
Bordosa, a “matá-la”. Mergulhou fundo
ainda no desaparecimento de heróis
como Super-Homem e Sandmam, um dos
mais cults já publicados por revistas de
histórias em quadrinhos, que, segundo
Dario, configura-se numa paródia à morte
dentro desse tipo de mídia.

Aficionado por HQs desde criança,
Dario diz que começou a perceber tal
fenômeno na década de 90. Conclui, por
exemplo, que Super-Homem teve na vida,
morte e ressurreição, uma “reprodução”
da trajetória de Jesus Cristo.

Essas são algumas das conclusões do
jornalista, presentes na dissertação de
mestrado A Morte do Herói – Introdução
ao Estudo de Sobrevivência dos Modelos
Míticos nas Histórias em Quadrinhos,
apresentada recentemente junto à
Faculdade de Educação (FE) da Unicamp.
O jornalista diz que a morte dos super-
heróis levou-o a uma reflexão: por que as
histórias em quadrinhos têm um tipo de

narrativa que permite que os heróis sejam
imortais? “Os personagens estão
morrendo porque se afastaram demais do
modelo do herói épico; por isso estão
fadados a morrer de uma vez, a não ser
que seus mundos afastem-se do ‘mundo
real’”, deduz.

“De início, decidi dividi-los em três
tipos: o herói cotidiano, o super-herói e
o herói de fantasia maravilhosa. O passo
seguinte foi, por meio de um criterioso
estudo e análise, estabelecer paradigmas

Morte garante
sobrevida aos
super-heróis
Jornalista conclui que destino de
personagens está condicionado à

evolução da sociedade
que relacionassem as mortes diretamente
às narrativas desses personagens”, explica
o jornalista.

Para ele existe toda uma relação entre
ficção e realidade. Um personagem
cotidiano, por exemplo, veiculado em tiras
de jornal, representa a época em que vive.
“Só assim o leitor consegue projetar-se e
identificar-se com a personagem”, acredita.
Observa ainda que quando a Aids surgiu
no mundo real (começo dos anos 80), a
doença afetava consideravelmente o

mundo fictício da personagem Rê-Bordosa.
A doença obrigaria Angeli, o criador da
personagem, a mudar as características, ou
ela ficaria sem trânsito entre ficção e
realidade, “perdendo dessa forma a
credibilidade e leitores, porque este não
vai conseguir identificar-se com Rê-
Bordosa”, explica. Dario observa ainda que
os heróis cotidianos morrem quando o
“mundo de verdade” muda e seus autores,
por qualquer razão, se recusam a alterar a
personalidade de seus personagens,
fazendo com que os mundos da ficção e o
real entrem em conflito.

A morte desses personagens não seria
resultado da própria evolução dos tempos
e do desenvolvimento das HQs? Dario diz
que sim, que é conseqüência da evolução
da sociedade. “Não no sentido de
evolução, sinônimo de melhora, mas de
mudanças. A sociedade se transforma,
mudam os valores e padrões, e os heróis
têm que acompanhar essa evolução. Se
não acompanharem, acabam morrendo.
O que não significa que isso represente a
decadência das histórias em quadrinhos.
Pelo contrário, é o que está permitindo
uma sobrevivência dos quadrinhos”.
Segundo o autor da dissertação é preciso
ressaltar que morte do herói ocorre
justamente porque ele mudou demais.
“Por incrível que pareça, a morte dos
personagens é um forte recurso para a sua
sobrevivência”, conclui o jornalista.
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e repente o telefone celular fica sem sinal, em
outro momento a ligação cai. Os sistemas móveis
digitais vieram justamente para aumentar a
capacidade e qualidade da comunicação de voz,

mas assim mesmo oferecem margem para tais problemas,
devido ao grande número de usuários. O caos será
inevitável quando se intensificar a
utilização dos sistemas móveis para a
transmissão de dados – Internet, e-mails –
, como já ocorre no Japão e Coréia do Sul,
caso não haja o devido planejamento. O
planejamento obviamente existe, mas é
bastante complexo.

O mérito da tese de doutorado defendida
pelo professor Omar Carvalho Branquinho
– Metodologia de dimensionamento de
canais para soft handoff em sistemas CDMA
–, está em sugerir para as operadoras uma
metodologia simples e de fácil aplicação
dentro desse planejamento. A tese foi
defendida em novembro de 2001, na
Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação (FEEC)
da Unicamp, sob orientação do professor Michel Daoud
Yacoub. Para ajudar o leitor a entender o que é soft handoff
e CDMA (Code Division Multiple Access), Omar
Branquinho contextualiza o seu trabalho.

“A implementação de sistemas móveis digitais, na
década de 90, foi um desafio muito grande. Considerando
a cronologia da história das comunicações, ela chegou
bastante tarde, tanto que ainda hoje existem sistemas
analógicos. Na segunda metade da mesma década, entrou
uma componente muito forte: a Internet. Ela chegou
amparada numa estrutura fixa – residências e empresas
– e hoje ninguém vive sem Internet e e-mail”, conta o

pesquisador. Os sistemas móveis, naturalmente, tinham
de começar a dar conta da transmissão não apenas de
voz, mas também de dados.

Branquinho explica que, quando se faz uma
comunicação sem fio, um dos grandes problemas está na
utilização do espectro eletromagnético, que é um recurso
escasso. “O espectro corresponde a uma determinada faixa
de freqüência a ser utilizada. É diferente do cabeado, onde
podemos implantar quantos cabos quisermos, de acordo

com a capacidade solicitada – ou então fibras
ópticas”.

A técnica CDMA, oriunda dos militares, era
usada principalmente para camuflar
comunicações. “Na guerra das Malvinas, a
Argentina não conseguia interceptar os
ingleses os ingleses se comunidando”, diz
Branquinho: “É como se eu pegasse um
segmento da sua voz, digitalizasse e
embaralhasse totalmente. Se alguém
quisesse entendê-la, precisaria ter a chave,
o código”.

A vantagem desta tecnologia para a vida
civil foi a de possibilitar uma melhor
utilização do espectro eletromagnético,

como em sistemas celulares digitais. Permitiu, por
exemplo, o reuso de freqüência, ou seja: as mesmas
células próximas podem utilizar a mesma freqüência, o
que é impensável nos sistemas analógicos e outras
técnicas digitais. “O CDMA trouxe características
excelentes do ponto de vista de ocupação do espectro,
maior capacidade e enorme potencial, como por exemplo
a evolução dos sistemas móveis em direção à terceira
geração, que vai permitir de fato a Internet”, acrescenta
Branquinho.

O problema – Mas, quando se obtém novas
características, surgem novos problemas. No caso do

CDMA, existe a questão do soft handoff, que é a
capacidade que o sistema tem de estabelecer comu-
nicação com duas bases ao mesmo tempo, o que traz
um problema sério: “O usuário guloso, ao invés de estar
falando por um só canal da célula, pode estar utilizando
dois, ocupando mais recursos do que o mínimo
necessário”.

A tese, resumidamente, leva em consideração a
probabilidade de eventos (pessoas conversando) e
propõe uma metodologia para dimensionamento.
“Definimos, por exemplo, o bloqueio de soft handoff”.
A Internet móvel, da mesma forma que na comunicação
de voz, vai exigir uma sistemática para o planejamento
das células”.
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Tese sugere nova metodologia para transmissão de dados
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Branquinho: melhor utilização do espectro eletromagnético
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