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O chargista e o alemão

Jaguar
Cartunista

Quando me virem estalando
os dedos não pensem que es-
tou tentando imitar as casta-
nholas de um bailarino anda-
luz. Estou querendo lembrar
de algo que um alemão sacana
– um tal de Alzheimer – pro-
cura me confundir. Por exem-
plo: acompanhando pela mí-
dia a onda de denúncias que
pipocam em Hollywood envol-
vendo celebridades, bolei um
cartum em que Morgan Fre-
eman – com aquela aparência
acima de qualquer suspeita – é
cumprimentado efusivamente
por uma jovem admiradora.
Balum do pensamento dela:
“Se o coroa ficar mais cinco
segundos segurando a minha
mão, processo por assédio se-

xual”. No que Célia me pede
um copo d’água gelada pra
ela, pimba! A ideia da charge
sumiu. Logo depois, vendo de
novo a cara do ator num jornal,
a ideia reapareceu. Tive sorte:
às vezes some para sempre e a
sensação da perda continua in-
comodando. Outro lance: a
moça do noticiário disse que a
PETROBRAS tinha perdido com
a greve dois terços do que era.
Algo em torno de bilhões, por-
que milhão agora é mixaria,
virou troco. Portanto, só so-
brou um terço, o PE: já o TRO
e o BRAS foram pro espaço.
Qualquer chargista, a partir
daí, tem várias alternativas de
piada: a) assim não vai dar pé,
b) quem precisa abastecer o
carro vai ficar a pé e c) o go-
verno está dando um pé na
bunda dos contribuintes, etc.
Aí os caminhoneiros resolvem
voltar ao trabalho e o que
acontece? Todo mundo fica sa-
tisfeito, menos os chargistas:

seu trabalho perdeu o
prazo de validade. E
voltamos à prancheta

para refazer os dese-
nhos. Mas eis que sai a no-

tícia de que os petroleiros vão
entraremgreve.Eagora,cumé
que fica? Tem que mandar a
charge, tá quase na hora de
fechar a edição do jornal. E,
comodizapropagandadaque-
la rádio: em vinte minutos (ou
segundos?) tudo pode mudar.
Em tempos de desgoverno, vi-
da de chargista não é mole,
não. No supermercado a ba-
nana acabou. É o fim da pi-
cada! Faltar banana numa Ba-
nana Republic! Lembro logo
do Braguinha, coautor (com
um português, Alberto Ribei-
ro) da genial marchinha “Yes,
nós temos bananas. Bananas
pra dar e vender”. Piada pron-
ta: “No, não temos bananas.
Nempradarnemvender”.Esta
é uma crônica diferente, feita
com três charges escritas. Se,

como dizem, um desenho vale
por mil palavras, esta crônica
teria três mil, mas, até agora,
só tem 514. É por isso que
prefirodesenharaescrever.Por
falar em Braguinha sua está-
tua, que saudava quem entras-
se em Copacabana pelo Túnel
Novo, foi rebaixada e está ago-
ra escondida numa praça que
eu, que fui morar no bairro há
70 anoso, mal conheço. Fica na
entradadoCortedeCantagalo,
que vai dar no Lagoa, com trân-
sito intenso, eu nem descon-
fiava que tinha uma pracinha
naquela esquina. Fica perto da
estátua do Barão de Rio Branco
que,obviamente,deveriaestar
na Av. Rio Branco, no centro do
Rio (gentileza da Jaguartur). É
impressionante que o Rio con-
siga sobreviver a tantos pre-
feitos que, ao que tudo indica,
parecem odiar esta cidade,
cheia de desencantos mil. Es-
pero que vocês aí em Salvador
tenham melhor sorte.

“Em tempos de desgoverno, vida de
chargista não é mole, não”

CRÔNICAS PARA JOVENS /

LIMA BARRETO

Excelente entrada pa-
ra começar a ler a obra
do imortal Lima. São
29 textos curtos nos
quais o autor fazia ob-
servações – com a in-
teligência que lhe era
característica – sobre o
incipiente futebol (e a
violência que já havia
nas torcidas), a limpe-
za social nas reformas
urbanas etc. Mais
atual impossível. Glo-
bal/ 104 p./ R$ 45

ARMÁRIO DE LETRAS

AVENIDA DOS MISTÉRIOS /

JOHN IRVING

No livro do americano
John Irving, um escri-
tor vive uma vida me-
díocredevidoaproble-
mas de saúde. Ao em-
barcar em uma via-
gem repentina para as
Filipinas, ele terá que
decidir entre encarar
as possibilidades que
surgem ou continuar
na sua zona de con-
forto. Rocco / 448 p.
/R$ 69,90 (impresso)
ou R$ 34,90 (e-book)

CORREIO PARA MULHERES /

CLARICE LISPECTOR

Uma nova face da re-
nomada escritora se
revela neste livro, que
reúne os conselhos da-
dos em colunas femi-
ninas em três jornais,
entre os anos 1950 e
1960. Os conselhos,
de beleza e comporta-
mento, são um retrato
da vida das mulheres
de classe média na
época. Rocco / 400 p.
/ R$ 49,90 (impresso)
ou R$ 29,90 (e-book)

CREEPY VOLUME 4 / VÁRIOS

AUTORES

Quarto volume do ser-
viço público que é o
resgate deste verda-
deiro tesouro das HQs.
Aqui estão reunidos os
números 16 a 20 da
Creepy, revista mensal
de terror dos anos
1960 que trazia mes-
tres do quilate de Neal
Adams, Joe Orlando,
Alex Toth e Frank Fra-
zetta. Material de pri-
meiríssima qualidade.
Devir / 248 p./ R$ 74

POR UM TOQUE DE MAGIA /

CAROLINA MUNHÓZ

Depois de Por um to-
que de ouro e Por um
toque de sorte, Emily
O’Connell luta para re-
cuperar o que é seu em
Por um toque de ma-
gia. A jovem protago-
nista da Trindade Le-
prechaun, trilogia de
fantasia inspirada nas
lendas irlandesas, se
apaixona e retoma o
controle de sua vida.
Rocco / 271 p. /R$
34,90

A HISTÓRIA DO CINEMA PARA

QUEM TEM PRESSA / CELSO

SABADIN

Sexto título da coleção
Para Quem Tem Pres-
sa, que introduz gran-
des temas aos jovens.
Aqui é o cinema, por
conta do veterano crí-
tico Celso Sabbadin.
Didático, aborda des-
de a invenção do ci-
nema e seus pioneiros
à produção de diver-
sos países. Valentina/
200 p. / R$ 34,90/
E-book: R$ 26,90

AGORA E PARA SEMPRE, LARA

JEAN / JENNY HAN

O livro é a aguardada
conclusão da série
best-seller do The New
York Times Para todos
os garotos que já amei.
A história mostra Lara
Jean em seu último
ano no colégio. Apesar
de estar feliz e apai-
xonada, a persona-
gem não pode ignorar
as grandes decisões
queprecisatomarpara
seu futuro. Intrínseca /
299 p. / R$ 24,90

CINEMA Documentário A Vida Extra-Ordinária de Tarso de Castro faz recorte brilhante da trajetória de um dos criadores d’O Pasquim

A vida polêmica e conturbada de Tarso de Castro
JOÃO PAULO BARRETO
Especial para A TARDE

“Tarso de Castro morava den-
tro de si mesmo”. A frase que
fecha o recorte cinebiográfico
do jornalista e um dos funda-
dores do jornal O Pasquim é
proferida pelo também jorna-
lista Roberto d’Ávila, em con-
versacomofilhodeTarso,João
Vicente de Castro. O comen-
tário informal surge durante
um sensível encontro, no qual
João, curioso em saber mais
sobre o pai que perdera quan-
do tinha apenas oito anos, co-
meça a perguntar mais para o
amigo de longa data que seu
velho tinha em d’Ávila.

É um dos diálogos que de-
finem bem A Vida Extra-Ordi-
nária de Tarso de Castro, filme
dirigido por Leo Garcia e Zeca
Brito, em cartaz em Salvador. A
descrição do jornalista acerca
de Tarso, a quem, à época,
visitou em um apartamento
onde só tinha uma mini-ge-
ladeira e um colchão velho no
chão, resume uma figura que
vivera em prol do que mais
amava fazer, que era escrever
e pensar jornalismo em um
Brasil refém de ratos militares
e de gigantes da imprensa e da
TV que se corrompiam junto ao
governo ditatorial. Claro que
dentre as coisas que Tarso mais

contornar o risco que estrutu-
ras de cabeças falantes trazem
em entrevistas sequenciais, o
filme consegue contornar a
possibilidade de se tornar en-
fadonho justamente por conta
da riqueza dos depoimentos.
Junto a isso, o acerto do mon-
tador Jarder Machado em ilus-
trar diversos momentos com
capas dos vários jornais, re-
vistas e folhetins criados por
Tarso levam ao espectador a
perceber como a história do

Brasil se repete, algo que um
visionário como ele conseguiu
perceber muitos anos antes do
nosso atual caos.

Sem buscar defender ou acu-
sar o seu personagem central,
o documentário aponta para as
diversas e controversas opi-
niões acerca de Tarso de Castro.
Quando Paulo Francis, ex-co-
lega d’O Pasquim, o chama de
ladrão durante uma entrevista
ao Roda Viva, logo é replicado
por uma das presentes dizendo

que todo o dinheiro do jornal
era gasto em álcool e diversão.
Logo, estavam todos no mes-
mo barco. Da mesma maneira,
quandoacusadodeserummau
caráter, a opinião é contrastada
pela visão de uma das com-
panheiras de Tarso, que o de-
fine como alguém de bom co-
ração. Assim, a construção do
filmesobrealendadojornalista
deixa o espectador ainda mais
curioso por desvendar a histó-
ria daquele homem que me-
receu um roteiro sobre ele es-
crito por ninguém menos que
Glauber Rocha.

Define perfeitamente o jor-
nalista José Trajano, um dos
entrevistados, quando cita a
quantidade de impressos cria-
dos pelo próprio Tarso, entre
estes O Pasquim, Enfim, Folhe-
tim e O Nacional. “Poucos ou
nenhum jornalista, hoje, pode
bater no peito e dizer que criou
tudo isso. Só o Tarso”. A vida
extra-ordinária de Tarso de Cas-
tro, tanto o filme quanto a pró-
pria, vivida tão intensamente
por ele, nos faz pensar sobre as
nossas próprias. Sobre pelo
que vale a pena viver. “Prefiro
viver ouro”, disse o homem em
vida. Se não fosse assim, ele
preferia a morte. Não é para
menos que a genialidade mui-
tas vezes caminha junto com o
que é efêmero.

Divulgação

Dirigido por Leo Garcia e Zeca Brito, o filme traz depoimentos de amigos e de desafetos de Tarso

amava também estavam as
muitas mulheres com quem se
envolveu, a boêmia e, infeli-
zmente, o álcool que acabou
por levá-lo a uma cirrose he-
pática que o matou aos 49
anos, em 1991.

Desregrado, mas atento a
tudo ao seu redor, Tarso de
Castro criou uma rede de ami-
gos e inimigos que eram seu
suporte de criação. O filme traz
boa parte desses amigos em
depoimentos atuais e, alguns
deles, que vieram a se tornar
inimigos, em vídeos da época.
Entre os amigos, Luiz Carlos
Maciel, define Tarso de Castro
como alguém que gostava da
companhia de gente talento-
sa, e cita nomes como Chico,
Caetano e Tom. “Tarso não su-
portava era a mediocridade.
Mediocridade no poder, en-
tão...”, e a afirmação de um
simbolismo imenso reverbe-
ra.

Porque era justamente essa
a luta de Tarso de Castro. Uma
batalha contra a mediocridade
e contra o conformismo de
uma imprensa que não podia
lamber botas como já faziam
os grandes veículos do perío-
do. Dentre os diversos episó-
dios narrados, um que se des-
taca é a não entrevista que
Roberto Marinho “concedeu”
para o Jornal O Nacional, que

tinha Tarso como editor. Co-
letando depoimentos de afe-
tos e desafetos do dono da
Rede Globo, que, possivel-
mente, confundiram O Nacio-
nal com Jornal Nacional, a ma-
téria impressa vinha com um
espaço em branco dedicada a
uma possível resposta do mag-
nata.

Dinamismo na montagem
Com uma montagem dinâmi-
ca, que, mesmo precisando


