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Para Jorge Andreas,
meu processo mais intenso.



“É preciso ainda ter caos dentro de si

para dar à luz uma estrela dançante.”

Friedrich Wilhelm Nietzsche,1883
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RESUMO

O objeto dessa pesquisa é o processo criativo das ilustrações de Edu Oliveira para o editorial
do jornal Zero Hora entre 1992 e 2018. A análise parte de uma breve biografia do artista e de
um recorte de seu trabalho, com a identificação de características que perpassam toda a sua
obra. Ao focar nos desenhos do editorial, propõem-se três grandes caminhos para abordar
essa produção em suas distintas facetas: (a) o processo pessoal do artista para criar neste
espaço, observando tanto a trajetória da produção para o editorial quanto as referências
empregadas, (b) a importância da repetição no modo de produção em larga escala da redação
do periódico, salientando as soluções encontradas pelo artista, como anotações e catalogação
e (c) a relação entre texto e imagem que é marcante na ilustração, indicando algumas
estratégias específicas adotadas por Edu para lidar com essa tensão e os embates decorrentes
dos limites criativos impostos pelo jornal.

Palavras-chave: Processo criativo. Artista ilustrador. Ilustração em jornal. Desenho. Edu
Oliveira.

ABSTRACT

The object of this research is the creative process behind Edu Oliveira's illustrations for the
editorial of the newspaper Zero Hora between 1992 and 2018. The analysis starts with a brief
biography of the artist and an excerpt of his work, with the identification of characteristics
that pervade his whole work. By focusing on op-ed page drawings, three major paths are
proposed to approach this production in its distinct facets: (a) the artist's personal process to
create in this space, observing both the trajectory of production for the editorial and the
references used, (b) the importance of repetition in the large-scale production mode of the
newspaper’s editorial office, highlighting the solutions found by the artist, such as
annotations and tabulation and (c) the relationship between text and image that is striking in
the illustration, indicating some specific strategies adopted by Edu to deal with this tension
and the clashes arising from the creative limits imposed by the newspaper.

Keywords: Creative process. Illustrator artist. Newspaper illustration. Drawing. Edu Oliveira.
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Introdução

6 de novembro de 2015. O editorial do jornal Zero Hora daquele dia, “Estado

quebrado, estradas destruídas”, tecia críticas ao governo estadual, empregando termos como

“quebrado” e “inoperante” já no primeiro parágrafo . Ainda assim, o que provocou maior1

desconforto no então governador do Estado do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, foi a

ilustração assinada por Edu Oliveira. O artista recorda:

Era para um editorial [...] que criticava a lentidão do governo Sartori em privatizar
estradas. O desenho saiu das minhas mãos e não encontrou qualquer obstáculo para
ser impresso no jornal do dia seguinte. No outro dia, o governador ligou para a
direção do jornal reclamando da ilustração, e o jornal publicou um pedido de
desculpas onde dizia que a ilustração tinha errado ao apontar o governador como
responsável pela lentidão, já que a culpa era do governo anterior. Eu fui repreendido
como se tivesse feito tudo sozinho e fui proibido de representar nos desenhos as
personalidades abordadas no texto.2

No recado encaminhado para o artista no dia seguinte, em pouco mais de uma

linha, via e-mail, a direção do jornal determinou que as ilustrações deveriam “ser feitas de

forma mais abstrata” . Ficava vedada a identificação de personagens mencionados nos3

editoriais.

A essa altura, o leitor já estará se perguntando qual seria o teor da imagem que

provocou tamanho alvoroço.

No topo da página, é possível encontrar o desenho do rosto do ex-governador de

perfil. A figura aparece detalhadamente realizada, com características que permitem sua

identificação imediata. Na cabeça, acopla-se um grande caracol, com sua concha espiralada e

antenas, ocupando o lugar que usualmente seria destinado a um chapéu.

3 E-mail disponibilizado pelo artista na rede social Facebook em 28/dez./2018.
2 Relato do artista na rede social Facebook em 28/dez/2018.

1 Texto na íntegra disponível em
https://gauchazh.clicrbs.com.br/opiniao/noticia/2015/11/estado-quebrado-estradas-destruidas-4896026.html

https://gauchazh.clicrbs.com.br/opiniao/noticia/2015/11/estado-quebrado-estradas-destruidas-4896026.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/opiniao/noticia/2015/11/estado-quebrado-estradas-destruidas-4896026.html
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Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Sem título, 2015

Nanquim sobre papel

Publicado em Zero Hora, 6/11/2015

Diante da imagem e dos fatos, provavelmente as reflexões mais usuais

abordariam a eficácia comunicativa alcançada pelo artista. Parece bastante plausível,

inclusive, que o incômodo ocasionado pela ilustração decorra da facilidade com que ela era

acessada pelos leitores do jornal, uma vez que a atenção ao texto do editorial demandaria

mais tempo. Com a imagem, a crítica facilmente se apreende, ainda que em uma rápida

passagem de olhos.

Detive-me, contudo, em um curto trecho do depoimento de Edu Oliveira.

Segundo se pode inferir de suas palavras, esse desenho foi realizado apenas um dia antes da

publicação, talvez em alguns minutos ou horas. Nesse curto intervalo de tempo, o artista

conseguiu encontrar uma estratégia para dialogar com o texto que se mostrou bastante
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fidedigna – o caracol como metáfora da lentidão criticada no editorial – porém, ainda mais

potente.

O acesso tão imediato a uma solução eficaz, ou seja, esse processo criativo da

ilustração adaptado ao ritmo da imprensa, é o cerne da presente investigação. Busco

compreender as estratégias que o artista abraça em um contexto de urgência e pressão. O

recorte, talvez inesperado, diante das inúmeras possibilidades de análise de ilustrações para

imprensa, tomou forma em uma pesquisa anterior, que deu origem à minha monografia de

conclusão do curso de História da Arte na Universidade Federal do Rio Grande do Sul

(UFRGS).

*

Naquele momento, o núcleo da pesquisa que desenvolvi estava na relação entre

texto e imagem. A hipótese em verificação era se cada estrutura textual específica demandava

e determinava sua própria espécie de ilustração. Partindo de três livros ilustrados pela artista

Anico Herskovits (Montevidéu, 1948) – & (1986), Terra dos sonhos (1995) e Cidade

imaginária (2014) – construí uma tipologia, apontando três modelos de solução encontrados

para as imagens.

A primeira atuação de Anico enquanto ilustradora deu-se pela adesão à proposta

de Jorge Rein (1948), escritor, que propôs uma metáfora de movimentos subversivos contra a

ditadura militar agonizante, através da história de um circo mambembe cujo personagem

principal chamava-se &. A narrativa foi estruturada em fichas de leitura independentes que

podiam ser lidas em qualquer ordem. A partir dali, Anico criou seu Circo, imagem xilográfica

de um picadeiro repleto de artistas que se completava quando eram organizadas as 28 fichas

de leitura com imagens autônomas.

Quase dez anos depois, ao criar Pantanal, uma xilogravura panorâmica de grande

extensão, Anico coloca-se como observadora. Conjuga sua delicada atenção às poesias de

Manoel de Barros (1916 – 2014) e às músicas de Almir Sater (1956), figurando sua própria

experiência naquele cenário, não como retrato fidedigno do que viu, mas como a reunião de

suas impressões e dos inúmeros desenhos que fez em uma viagem de férias. O

livro-panorama provoca no espectador a sensação de inserção, deslocando seu horizonte dos

limites habituais para a vastidão de um cenário cheio de detalhes.
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Por fim, em Cidade imaginária, Anico e o antigo parceiro Jorge Rein subvertiam,

segundo analisei, a lógica da ilustração. A artista se tornava a autora. Criava um livro que

narra, através de gravuras, o transcurso de um dia em uma cidade. Convidou, então, o escritor

para ilustrar as imagens dela com suas palavras. Os poemas conferem ao livro uma entre

várias leituras, ou seja, não estabelecem uma única narrativa, mas brincam com as diversas

possibilidades.

Naqueles estudos de caso, a hipótese aventada mostrou-se parcialmente acertada.

De fato, os textos repercutiam na ilustração, desempenhando papel relevante nas estratégias

da artista ao elaborar as imagens. Contudo, havia pelo menos um outro fator relevante, a

mais, quando se observava com atenção a atuação de Anico: o tempo estendido – fosse o

tempo de leitura próxima dos textos do amigo Jorge Rein, por toda a vida, o tempo da estadia

no Pantanal, por aproximadamente um mês, o tempo de elaboração do projeto de Cidade

imaginária, no correr de uma década.

No curso da pesquisa, apareceram as ilustrações que a artista realizou,

semanalmente, ao longo de dois anos, para a coluna de Arnaldo Jabor no jornal Zero Hora.

Naquele espaço, ela exercitou novas nuances de seu trabalho, várias vezes abrindo mão das

técnicas de gravura, que lhe são tão caras, e partindo para o emprego de desenhos e colagens,

bem como se ocupando de pensar a diagramação da página. Indicia-se que o ritmo incessante

da imprensa a levou a outros processos de criação.

*

Diante dessa curiosidade acerca do processo criativo condicionado à realidade de

uma redação delimitei a questão central a ser aqui enfrentada: quais as estratégias de Edu

Oliveira ao ilustrar para jornal? Buscando organizar a investigação, decidi estruturar minha

dissertação em quatro momentos: (1) apresentação da trajetória de Edu Oliveira, (2)

características singulares do seu processo criativo, (3) aspectos do seu fazer artístico

determinados pelo modo de produção em escala industrial do jornal e (4) análise pontual de

algumas ilustrações da coluna Opinião (editoriais) do jornal Zero Hora. Emprego reflexões

teóricas forjadas para dar conta de outras formas de produção artística e busco evidenciar as

especificidades do meu objeto o qual tende a ser investigado nos estudos de cultura visual e

design.
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Ao escolher como ponto de partida o processo criativo, revisito, em certa medida,

as discussões que já mencionei sobre convivência entre texto e imagem, para ampliá-las.

Conquanto elas sejam indispensáveis nas ilustrações, a intenção é observar como o artista

trabalha para além do texto, perceber como estrutura seu pensamento de forma a obter

resultados artísticos autônomos, dedicar atenção ao campo específico da visualidade, uma vez

que, como bem afirma a historiadora da arte Cacilda Teixeira da Costa ao comentar a

exposição Portinari leitor , da qual foi curadora juntamente com Annateresa Fabris:4

Texto e imagem são comunicantes, e o artista não se limita ao descritivo ou ao apoio
visual à escrita, procurando realizar uma obra equivalente em seu campo peculiar de
ação. Assim, muitas dessas “ilustrações” podem ser apresentadas separadamente
como ocorre com as séries expostas nesta mostra cujos desenhos, destacados de
cada livro, podem ser vistos um a um, sem prejuízo ou perda de sentido. (1996, p.
11)

Contudo, estudos continuam enfrentando dificuldades para abordar cada um dos

termos dessa relação. O foco costuma estar na imagem e suas implicações, o que fica

evidente quando percebemos as questões que usualmente levantamos diante de ilustrações

que abre essa introdução, realizada por Edu Oliveira. Essa atitude persistente decorre,

segundo o filósofo e historiador da arte René Passeron, da predominância dos estudos

estéticos:

Tudo partiu de uma rebelião contra a estética como discurso proteiforme, que se
pretendia como o único habilitado a falar de arte. Reivindicamos a autonomia da
poiética como reflexão sobre a conduta criadora, deixando à estética as tarefas já
consideráveis de uma reflexão sobre o sentir. Já o dissemos: no fluxo da obra, o
objeto da poiética está acima da obra, o objeto da estética, abaixo.” (PASSERON,
2004, p. 10, meu grifo)

Propor uma reflexão sobre o que precede a imagem é colocar-se diante de uma

controvérsia ainda restrita; contudo, admitindo a possibilidade de analisar academicamente o

processo criativo, importa-me, sobretudo, perceber a rotina de produção, o ritmo imposto e

como Edu respondeu a essa demanda fixada pela redação do jornal.

4 Exposição realizada nos Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM), entre os dias 27 de junho e 27 de julho
de 1996, na qual foram expostas 102 obras (desenhos e gravuras) realizadas para ilustrar livros de Machado de
Assis, Miguel de Cervantes e Hans Staden, além de fontes documentais.
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Volto minhas atenções também para as condições limitantes desse processo

criativo. Busco mapear e detalhar as preocupações que acompanham o artista – na condição

de trabalhador assalariado, com obrigações diárias a cumprir e uma carga horária fixa e

predeterminada a obedecer – ao ilustrar em jornal, quais sejam, o tempo escasso para a

criação, a observância de uma pauta que impõe seus temas e os graus de vinculação a esses

limites, determinados pela relação de trabalho que é estabelecida entre o artista e a

instituição. Os embates que essas condições geram serão pontuados, uma vez que importam

em mudanças nos desenhos e até mesmo em censura prévia ou a posteriori.

Finalmente, a intenção é perceber as estratégias empregadas pelo artista

observando-se o resultado do processo, ou seja, os desenhos. Através de leituras de imagens,

detalharei os diversos modos de alcançar resultados significantes, ou seja, criações que tocam

de variadas formas o público leitor, ainda que operem desvinculadas do texto, uma vez que ao

folhear o jornal é possível perceber a imagem, ser de alguma forma deslocado por ela e, ainda

assim, não sentir necessidade de ler a matéria que ela ilustra.

Tal proposta não pode ser levada a cabo sem que se dedique uma atenção especial

à escolha das imagens. As ilustrações em jornal realizadas por Edu Oliveira nos alcançaram

diariamente por um extenso período temporal, de 1990 a 2018. Ao dedicar atenção às obras, é

imprescindível ter clareza que a análise observará um recorte, ou seja, a seleção de obras

importa nos resultados alcançados e, por isso, deve ser tomada como uma tarefa fundamental

da pesquisa. A escolha observa os limites dos arquivos aos quais tive acesso: (1) o acervo

disponibilizado pelo artista, (2) as imagens constantes no site do jornal após 2013, (3) os

desenhos anexados à tese de Gilmar Adolfo Hermes, realizada no Programa de

Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos

(Unisinos), (4) as ilustrações disponíveis nas redes sociais do artista e na plataforma Flickr.

Priorizei as imagens mencionadas pelo artista e aquelas que dialogavam diretamente com

elas.

*

Não há como examinar o processo criativo em uma redação de jornal diário sem

que se possa visualizar, ainda que rapidamente, as condições de trabalho nesse espaço. Trago,
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com base nas informações fornecidas por Edu Oliveira, alguns elementos que ajudam a

compreender o funcionamento da editoria de arte do jornal Zero Hora.

A sala inicial ocupada pelos ilustradores era pequena, cerca de 8 x 5 metros.

Adiante, foi destinado à editoria um local no canto da redação, sem paredes, com uma área de

cerca de 12 x 6 metros. Nos últimos anos da atuação de Edu, a arte transferiu-se para o outro

lado do prédio, ocupando um espaço junto com a editoria de fotografia, similar ao anterior

nas medidas, mas com mais janelas e melhor circulação.

Nesse lugar, trabalhavam, inicialmente, cinco artistas. O número total chegou a

nove, sem contar os freelancers. Nem todos desempenhavam a mesma função. No começo,

apenas dois faziam gráficos usando o computador, e os outros, inclusive Edu, desenhavam só

a mão. Depois, essa divisão de tarefas ganhou novo formato, com três grupos: quem usava só

computador e fazia só infográficos, os que só desenhavam a mão e aqueles que faziam as

duas coisas. Mais adiante surgiu a necessidade de incorporar um programador à equipe e, nos

últimos anos, também foram contratadas duas designers voltadas para conteúdo na web.

Ressalte-se que, com o tempo, todos os desenhistas passaram a fazer também infográficos.

Quando Edu deixou a redação, ninguém fazia exclusivamente ilustração.

O vínculo inicial de emprego do artista exigia cinco horas de trabalho, com horas

extras compensadas em períodos de folga no fim de semana. No contrato firmado

posteriormente, a atuação de Edu passou a ser de oito horas diárias, com intervalo de uma

hora para almoço. As folgas semanais eram somente de um dia, mas, quinzenalmente, a folga

era concedida no sábado e no domingo. O trabalho ocorria em todos os feriados, com equipes

alternadas.

O artista acredita que seu salário era equivalente ao de um repórter, apesar de não

saber exatamente quais eram os valores pagos para cada categoria e de existirem variações na

própria editoria de arte. O material de trabalho era fornecido pela empresa; porém, pedidos

como uma caneta específica eram questionados e mesas especiais para desenho profissional

só foram adquiridas nos últimos anos de atuação de Edu.

Desse conjunto de informações, depreende-se que, apesar de o vínculo

empregatício permitir ao artista alguma estabilidade financeira, havia uma exigência de

produção que não condizia com as condições de trabalho fornecidas. O espaço físico
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pequeno, a dificuldade de acesso a materiais, as poucas folgas…todos esses elementos devem

ser pontuados e permanecer como informações relevantes para a criação de Edu.

*

Apresentado o objeto desta pesquisa, saliento que adoto como método o estudo de

caso. Meu objetivo, com isso, é viabilizar o trabalho com uma grande variedade de fontes,

principalmente as obras, os textos e as entrevistas, senão vejamos:

O estudo de caso é a estratégia escolhida ao se examinarem acontecimentos
contemporâneos, mas quando não se podem manipular comportamentos relevantes.
O estudo de caso conta com muitas das técnicas utilizadas pelas pesquisas
históricas, mas acrescenta duas fontes de evidências que usualmente não são
incluídas no repertório de um historiador: observação direta e série sistemática de
entrevistas. Novamente, embora os estudos de casos e as pesquisas históricas
possam se sobrepor, o poder diferenciador do estudo é a sua capacidade de lidar
com uma ampla variedade de evidências - documentos, artefatos, entrevistas e
observações - além do que pode estar disponível no estudo histórico convencional.
(YIN, 2001, p. 27)

Além disso, como bem pontua a historiadora da arte Rosalind Kraus na

introdução de seu estudo das esculturas modernas (2007, p. 06-07), conquanto a escolha de

casos possa parecer restritiva, ela permite a elaboração de um conjunto conceitual que atende

de modo satisfatório também um corpo mais vasto de obras. Ao sistematizar as soluções de

um artista para a demanda constante de imagens destinadas a compor, com um texto, uma

coluna de jornal, essa pesquisa visa apontar questões que perpassam outras tantas ilustrações

realizadas para periódicos.

No que diz respeito às entrevistas semi-estruturadas realizadas com o artista, é

importante salientar que Edu Oliveira foi entrevistado de forma presencial. A transcrição

integral compõe a presente pesquisa, bem como a análise que realizei dela através do método

detalhado pelo professor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) Pedro Mattos, qual

seja a análise pragmática da linguagem, sobre a qual ele comenta o seguinte:

[...] a entrevista não-estruturada ou semi-estruturada realmente é uma forma
especial de conversação. Em tal interação lingüística, não é possível ignorar o efeito
da presença e das situações criadas por uma das partes (o “entrevistador”) sobre a
expressão da outra (o “entrevistado”). E mais: há sempre um significado de ação
para além do significado temático da conversação. Os atores, principalmente o
entrevistado, “fazem” ali muita coisa — e o sinalizam — enquanto articulam
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perguntas, respostas ou interferem nelas. Ora, é falso interpretar o que alguém
“disse” sem se perguntar também o que, na ocasião, “deu a entender”, o que
sinalizava para além do que dizia, enfim, o que também fazia ao responder tais e
tais perguntas. Isso é o “sentido pragmático” da entrevista, que se detalhará adiante.
(2005, p. 826)

Busquei, portanto, evidenciar as sinalizações que percebi como relevantes nas

respostas, tanto explícitas quanto indiretas. A sistematização permite estabelecer

comparações, as quais são importantes como questões que me proponho a abordar e

cuidadosamente investigar, e indicativos de soluções que podem ou não restar confirmadas

quando nos deparamos com as imagens.

Ainda, o recorte proposto evidencia a necessidade de se dedicar atenção ao modo

como, historicamente, foi forjado esse espaço de criação, ou seja, como os artistas passaram a

ter acesso e liberdade, ainda que limitada, para ocupar esse ambiente e como se desenvolveu

essa atuação, possibilitando que ali aparecessem e se desenvolvessem notáveis e sólidas

produções artísticas.

A ilustração como aliada do texto em publicações impressas

Proponho neste ponto uma breve revisão. O objetivo é compreender com maior

clareza o contexto de atuação de artistas no interior de uma redação de jornal – caso de Edu

Oliveira. Conquanto seja de amplo conhecimento que Johannes Gutemberg criou a prensa

móvel no século XV, os impressos não passaram a ser consumidos de pronto em larga escala.

Por certo, o procedimento diminuiu os custos da produção de material gráfico, todavia, não

os tornou imediatamente acessíveis a todos. Somente a partir do século XVIII as evoluções

técnicas permitiram o aumento da impressão de jornais. Existia, ainda, outra limitação:5

5 “A primeira dessas inovações técnicas está no uso da polpa de madeira para fabricar papel, procedimento já
empregado no século 18, mas só se generalizou após a década de 1840. Com a introdução de máquinas no
processo de fabricação, o papel foi se tornando aos poucos uma mercadoria abundante e barata, possibilitando a
produção de impressos por um preço até então impensável em função do alto custo do próprio suporte. Outros
avanços dizem respeito aos tipos utilizados para a impressão de letras e aos processos empregados para a sua
composição em linhas e páginas inteiras. O aperfeiçoamento da fundição mecânica de tipos metálicos facilitou a
produção de letras de maiores dimensões e variedades, além de propiciar a criação de fontes novas como o
Clarendon e os primeiros tipos sem serifa. Também foram introduzidas durante o século 19 a estereotipia e as
máquinas de composição, estas culminando no linotipo de Mergenthaler. Talvez a mais significativa dentre essas
novas tecnologias tenha sido a introdução da prensa cilíndrica a vapor de Köning por volta de 1812, o grande
marco nas pesquisas intensivas para mecanizar o processo de impressão. A transformação extraordinária
efetuada na capacidade de gerar impressos pode ser avaliada mais nitidamente ao comparar a cifra de 250
folhas/hora geradas pela prensa de ferro de Stanhope por volta de 1800 com o número de 4.200 folhas/hora que
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Entre as mercadorias cujo consumo mais se expandiu no século 19 estão os
impressos de todas as espécies, pois a difusão da alfabetização nos centros urbanos
proporcionou um verdadeiro boom do público leitor. O anseio de ocupar os
momentos de folga deu origem a outra invenção da era moderna: o conceito de lazer
popular, que desenvolveu-se em estreita aliança com a abertura da infraestrutura
cívica composta por museus, teatros, locais de exposição, parques e jardins.
(CARDOSO, 2000, p. 40 – 41)

A ampliação do público leitor não representou somente um aumento nas tiragens,

mas também uma diversificação de perfil, exigindo que os materiais gráficos fossem

repensados tanto no seu conteúdo como na sua apresentação. Foi nesse momento que as

imagens ganharam espaço nos impressos , provocando, inclusive, uma alteração no quadro de6

profissionais que trabalhavam na criação:

Novamente nesse contexto o papel do designer adquiria um valor redobrado, pois o
critério principal que distinguia a qualidade dos impressos passava a ser não mais a
habilidade de execução gráfica mas a originalidade do projeto e, principalmente, das
ilustrações. Não por acaso, a segunda metade do século 19 foi marcada pelo
surgimento de uma nova preocupação com a qualidade do projeto tanto da parte das
editoras quanto dos artistas gráficos empregados por elas. (DENIS, 2000, p. 42)

Apesar de a convivência entre texto e imagem remontar a períodos bastante

remotos, bastando lembrarmos, por exemplo, da formulação do poeta Horácio sobre o ut

pictura poesis, no início da era cristã, ou do advento das iluminuras , aos tempos da Idade7

Média, foi o avanço dos recursos técnicos que permitiu a reprodução em larga escala, como

bem ressalta Walter Benjamin, ou, nos termos do filósofo, a reprodutibilidade técnica:

A obra de arte foi em princípio sempre reproduzível. Sempre foi possível imitar
aquilo feito por pessoas. Tal procedimento de copiar foi também realizado por
estudantes como treino na arte, por mestres para a disseminação de suas obras e
finalmente por terceiros cobiçosos. Em contrapartida, a reprodução técnica da obra
de arte é algo novo, que se realiza na história de forma intermitente, em impulsos

7 A historiadora Raquel de Fátima Parmegiani, no artigo “O lugar das iluminuras medievais nas bibliotecas de
obras raras”, trata da relação entre texto e imagem nas iluminuras. (PARMEGIANI, 2011)

6 “Os avanços das técnicas de reprodução de imagens – notadamente da litografia – beneficiaram a proliferação
das publicações ilustradas. Descoberta por Aloys Senefelder em 1796, a litografia teve grande influência na
publicação de livros, jornais e revistas, além de permitir o desenvolvimento do cartaz. O processo se
desenvolveu a partir da descoberta da propriedade que têm as pedras calcárias de Solenhofen (região próxima a
Munique) de rejeitar a tinta oleosa quando ainda úmidas. Torna-se possível, então, o desenho livre diretamente
sobre a pedra (nesse caso o desenho era invertido) ou no papel de transporte para ser impresso na pedra e
posteriormente impresso no papel definitivo.” (AZEVEDO, 2009, p. 82)

podiam ser impressas na prensa de quatro cilindros construída para o jornal londrino The Times por Applegarth e
Cowper em 1827.” (CARDOSO, 2000, p. 41 – 42)
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largamente espaçados e com intensidade crescente. Com a xilogravura as artes
gráficas tornaram-se pela primeira vez tecnicamente reproduzíveis; elas já o eram
tempos antes de também a escrita sê-lo por meio da imprensa. São conhecidas as
monstruosas modificações que a impressão — a reprodução técnica da escrita —
provocou na literatura. [...]” (BENJAMIN, 2014)

Deu-se, no final de século XIX, o encontro entre texto jornalístico e imagem.

Ambos eram empregados nos jornais de forma concomitante devido à complementaridade

das linguagens. Todavia, a função desempenhada pela ilustração experimentou alterações

significativas decorrentes, mais uma vez, das novas tecnologias, mas não só. Há, aqui, um

importante papel desempenhado pelas redações, ao decidir empregar desenhos em

determinadas situações, mesmo após a existência e a difusão da fotografia.

Como bem pontua a pesquisadora Laís Guaraldo, em sua tese doutoral, “Nos

primórdios da imprensa, o trabalho do ilustrador estava associado à função de reportagem, ou

seja, os desenhos eram realizados para reportar fatos. Esse tipo de produção teve seu apogeu

por ocasião das grandes guerras” (2007, p. 28). Tanto texto quanto imagem desempenhavam

a função única de reportar fatos, cada um observando suas especificidades. Assim, cabia ao

ilustrador ser capaz de produzir uma imagem que satisfizesse a vontade do leitor de visualizar

a notícia narrada:

Como era criadas as imagens de jornais antes do uso da fotografia e dos processos
fotomecânicos? Da mesma maneira, através de um repórter… gráfico. O desenho
reproduzido rapidamente, em geral, a lápis, descrevia uma situação que poderia
estar acontecendo em lugares às vezes tão remotos como o oeste americano ou a
África. Era enviado, então, num envelope especial, em geral vermelho, pelos meios
de transporte disponíveis, até um posto de correio onde, uma vez identificado,
recebia total prioridade. Uma vez atingida a redação o desenho era literalmente
dividido em partes para que os gravadores, especialmente treinados, pudessem
confeccionar matrizes em blocos de madeira que eram em seguida reunidos e
voltavam a formar uma só imagem. Uma vez iniciado o processo de impressão, o
original era exposto na vitrina atraindo curiosos. (MARTINS, 2004, In:
GUARALDO, 2007, p. 29)

A produção da imagem era coletiva, o que implicava em uma padronização que

impedia a identificação dos artistas. A autoria das ilustrações só passou a ser identificável

com o surgimento da litogravura :8

8 “Os avanços das técnicas de reprodução de imagens – notadamente da litografia – beneficiaram a proliferação
das publicações ilustradas. Descoberta por Aloys Senefelder em 1796, a litografia teve grande influência na
publicação de livros, jornais e revistas, além de permitir o desenvolvimento do cartaz. O processo se
desenvolveu a partir da percepção da propriedade que têm as pedras calcárias de Solenhofen (região próxima a
Munique) de rejeitar a tinta oleosa quando ainda úmidas. Torna-se possível, então, o desenho livre diretamente
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Em 1798, a litogravura trouxe a possibilidade de desenhar diretamente nas matrizes
de pedra, com um lápis gorduroso, propiciando aos desenhistas maior amplitude
gestual, além de maior autonomia do traço desenhista em relação ao gravurista, uma
vez que ele próprio é que traçava sobre a matriz. (GUARALDO, 2007, p. 29)

Até então tinha-se o desenvolvimento de tecnologias como fator determinante no

modo de produção. Essa realidade é sacudida com o surgimento das máquinas fotográficas,

no final do século XIX, alterando significativamente todo o modo de se pensar a concepção

de imagens:

Com a fotografia a mão foi pela primeira vez aliviada das mais importantes
obrigações artísticas no processo de reprodução figurativa, as quais recairiam a
partir daí exclusivamente sobre o olho. Como o olho apreende mais rápido do que a
mão desenha, o processo de reprodução figurativa foi acelerado de modo tão intenso
que agora ele podia acompanhar o ritmo da fala. (BENJAMIN, 2014)

Todavia, a fotografia não foi adotada imediatamente pelas redações de jornais.

Para além das dificuldades de movimentar a câmera, uma vez que ainda não havia sido

inventada uma versão portátil , o que restou evidente foi a diferença de qualidade entre as9

imagens e, até mesmo, as possibilidades de elaboração de discurso, as quais já eram

exploradas pelos ilustradores, mas ainda se faziam novidade para os fotógrafos:

O trabalho do ilustrador passa por processos de decisões que envolvem opções
estéticas e éticas feitas individualmente, mas inseridas em contextos industriais de
produção de mensagens e no trânsito de ideias veiculadas por meios de
comunicação de massa. Pressupõem a adoção de linguagens e técnicas socialmente
partilhadas, passíveis de serem assimiladas por um público abrangente.”
(GUARALDO, 2007, p. 26)

Quanto mais as redações consideravam essencial manter o controle sobre a

narrativa a ser veiculada, mais demandavam-se ilustrações. Essa realidade pode ser observada

nas reproduções de imagens de guerra, para as quais os ilustradores continuaram a ser

convocados até o final da Segunda Guerra Mundial, existindo, inclusive, profissionais

especializados na produção dessas imagens: os correspondentes de guerra.

9 “Em 1889, foi lançado no mercado a câmera Kodak, com o slogan: ‘Você pressiona o botão, nós fazemos o
resto’.” (GUARALDO, 2007, p. 31)

sobre a pedra (nesse caso o desenho era invertido) ou no papel de transporte para ser impresso na pedra e
posteriormente impresso no papel definitivo.” (AZEVEDO, 2009, p. 82)



25

Importa, aqui, entender as diferenças entre essas figurações. Para tanto, observo

uma gravura produzida por Georges Bertin Scott para a revista ilustrada francesa

L'Illustration em 1913, retratando soldados na Guerra dos Balcãs. No ponto central, dois

comandantes, um de frente, outro de perfil, destacam-se do restante do pelotão que, nos

fundos, parece colocar em marcha as atividades necessárias para seu alojamento e

organização do acampamento. Na parte superior, constam um soldado a pé, um soldado da

cavalaria e dois soldados portando tambores militares. Na parte inferior, identificam-se perfis

de dois comandantes.

SCOTT, Georges (1873 – 1943)

L'armée Bulgare, 1913

L'Illustration, nº. 3656, 22 de março de 1913

https://en.wikipedia.org/wiki/L%27Illustration
http://www.gutenberg.org/files/37851/37851-h/37851-h.htm
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O artista fez constar na imagem muitos detalhes. Desenhou detalhadamente os

uniformes de cada integrante da tropa, o que permite identificarmos os cargos de comando e

as diferentes funções desempenhadas por cada um. Também estão representadas as armas e as

cargas que os soldados portam. Além disso, a obra é ricamente colorida, e o artista emprega

também as sombras, construindo no espaço ao fundo, na parte superior, mais uma vista, ainda

que distante, da tropa.

Em uma só imagem, o artista cria um perfil de todo o pelotão. Além disso, a

disposição dos soldados e comandantes permite imaginar como se organiza a tropa, indicando

as várias atividades realizadas por cada um dos seus integrantes. É possível que o espectador,

conjugando a imagem com o texto jornalístico, vislumbre as cenas de batalha e os

deslocamentos de tropas conforme as necessidades e estratégias da guerra.

Já a fotografia que consta nas páginas da revista ilustrada italiana L'Illustrazione

igualmente traz soldados búlgaros na Guerra dos Balcãs. Observando a imagem, há também

dois soldados ocupando a centralidade da representação, e, ao fundo, vislumbra-se outros

dois soldados. A posição desses homens parece indicar que estão atentando para algo, mas o

recorte da fotografia não inclui o objeto da observação. A fotografia, em preto e branco, tem

como cenário um terreno aberto com um pequeno relevo no lado esquerdo, sob o terreno não

há vegetação, mas no espaço destinado à circulação, há uma espécie de grama seca

recobrindo o solo. As vestes, compostas de longos casacos, barretes e botas, além de

binóculos e uma manta na figura mais à frente, sugerem que se trata do comando das forças

militares.

Apesar dos detalhes que a imagem fotográfica fornece, pouco se pode imaginar

ou concluir para além dela, uma vez que não há qualquer indicativo sobre que atividade

realizavam os comandantes. Também não é possível compará-los com os homens ao fundo,

para que confirmar algum grau de hierarquia.

http://www.gutenberg.org/files/37851/37851-h/37851-h.htm
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KARASTOYANOFF, D.

Bulgarian officers,  1912

L'Illustrazione, nº. 49, 8 de dezembro de 1912

http://www.gutenberg.org/files/37851/37851-h/37851-h.htm
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Apesar das significativas diferenças apontadas, não demorou muito para que as

fotografias ocupassem o espaço destinado às ilustrações de reportagens. O processo

fotográfico tornou-se cada vez mais célere e barato, além de ganhar uma qualidade de

impressão maior. Ocorre ainda que o leitor foi se adaptando à nova linguagem visual,

demandando mais a fotografia, que passou a ser considerada sinônimo de informação

verídica . Essas razões levaram as redações a diminuírem, paulatinamente , o emprego de10 11

ilustrações jornalísticas:

Os anos pós-guerra foram duros para os ilustradores. As coberturas de guerra
tiveram um fim abrupto e nada tomou o seu lugar. O papel encareceu, poucas
páginas eram destinadas às ilustrações, instaurou-se o domínio da fotografia. O
desenho foi reduzido a um mínimo absoluto. Muitos ilustradores passaram a ser
designers gráficos ou fotográficos. (GUARALDO, 2007, p. 33)

O mesmo não pode ser dito quanto a outros gêneros de imagens ilustradas em

jornais. As caricaturas, por exemplo, que precedem os periódicos , encontraram em suas12

páginas um grande meio de difusão, tendo se tornado comuns em muitas publicações:

Nem tudo era discurso oficial, em meados do século XIX. Em Londres, a
desigualdade social saltava aos olhos e fornecia rico material para publicações
contestatórias e trabalhos críticos de ilustradores, que reportavam as condições de
vida ordinárias da população. Os desenhos de caricaturas, com finalidade
cômico-crítica, que já eram muito praticados muito antes da difusão da imprensa,
tiveram nas páginas dos jornais do século XIX lugar especial. (GUARALDO, 2007,
p. 30)

12 Exemplo de caricaturas empregadas em vasta quantidade pela imprensa antes jornais são as imagens
referentes à Rainha Maria Antonieta difundidas durante a Revolução Francesa. Maiores informações sobre o
tema constam no livro A imprensa em tempos de revolução coordenado pelos historiadores Robert Darnton e
Daniel Roche.

11 Pode-se mencionar, como exemplo dessa substituição da ilustração pela fotografia a alteração das capas de
revistas: “[...] durante a década de 1930 a Vogue gradualmente abandonou as capas ilustradas as quais eram
concebidas como uma peça total de arte que incorporava o logo da revista. Em 1932 foi produzida a primeira
capa fotográfica. No final dos anos 1940, as capas desenhadas eram uma raridade.” (GUARALDO, 2007, p. 33).
Assim também indica Paula Ramos, tratando da Revista do Globo: “Quando realizei a minha dissertação de
mestrado, restringi a pesquisa aos dez primeiros anos do magazine devido a dois motivos: (I) primeiramente, é
nesse período que mais encontramos os trabalhos dos ilustradores nas páginas da revista (acompanhando as
capas do magazine, percebemos que as últimas, de 1939, já são fotografias) [...]”.

10 A relação da imagem fotográfica com a realidade já foi amplamente debatida e desconstruída, inclusive no
que diz respeito às imagens de guerra. Acerca de uma das mais famosas fotografias do gênero, O soldado caído,
de Robert Capa, há discussões sobre ter ocorrido uma montagem. A controvérsia foi detalhada pelo biógrafo do
fotógrafo, Richard Whelan, no artigo Proving that Robert Capa’s “Falling Soldier” is Genuine: A Detective
Story (disponível em https://www.pbs.org/wnet/americanmasters/robert-capa-in-love-and-war/47/).
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Essas obras permaneceram ocupando o espaço destinado à crítica e ao humor,

sendo mantidas até os dias correntes. Assim também outras espécies de imagens

sobreviveram nas páginas dos jornais, ainda que tenham passado por processos de adequação

conforme os próprios veículos se transformavam.

No Brasil, outro importante momento da imprensa gráfica ocorreu no pós-guerra,

quando vivenciamos um período de industrialização. A indústria gráfica acompanha essa

tendência, expandindo-se e alterando-se, de modo a atender as necessidades de um público

que novamente aumentava e se diversificava. Nesse momento, artistas como Amilcar de13

Castro assumem o projeto gráfico de jornais, adotando uma nova linguagem:

O projeto de diagramação que visava à modernização do “Jornal do Brasil” é
também inseparável do processo em curso nos anos 50, de espacialização da
linguagem operada pelos meios de comunicação de massa do país. A nova figuração
da escrita no jornal corresponderia assim ao novo imaginário urbano moldado pelos
anúncios - affiches, pelos magazines de fait-divers, por comics ou fumetti, outdoors
e tevê. Essa diagramação evidenciava, assim, uma prática semiótica que já era atual
e se disseminava por toda a parte, mas que não ganhara ainda a paginação do jornal:
a relação eficaz, rentável e perturbadora entre imagem e palavra, bem como entre
escrita e tipografia (ou “mancha”) e a sua ausência - o branco da página; ou numa
palavra, essa diagramação trouxe à luz a “dimensão física da palavra”, que se
tornava, a partir de então, “figura” sobre “fundo”. (FABBRINI, 2005, p. 23)

Nessa concisa retomada do percurso histórico no qual estabeleceu-se a relação

entre o emprego da imagem e as folhas de jornal, busco apontar um elemento fundamental

que acompanhará a investigação que realizo: a criação do artista que ilustra em jornal observa

uma moldura. Além dos limites de linhas e colunas, a imagem deve ser adequada a esse

padrão que não é estável e não atende somente aos desejos de seu criador, mas também às

necessidades editoriais. A observação da filósofa Yanet Aguilera, ao tratar da tarefa do

diagramador, aplica-se na íntegra ao ilustrador:

Na diagramação, o artista tem que se adaptar a um determinado material não
escolhido por ele – o papel de jornal – e depende de elementos tecnológicos
disponíveis – máquina, papel, tinta. Além disso, tem ainda que considerar as
motivações econômicas e uma porção de coisas externas ao próprio desenho.
(AGUILERA, 2005, p. 34–35)

13 Após um longo período de restrições à importação, a indústria gráfica se renovou e cresceu espantosamente na
virada da década de 1950 para a de 1960, graças, principalmente, aos investimentos do governo Juscelino
Kubitschek. O aumento do número de jornais, tiragens cada vez maiores com a introdução de novos métodos de
composição e impressão, os contatos com agências de notícias e de publicidade, a implementação de uma rede
de pontos de venda pelo País eram práticas que se tornavam mais e mais comuns nos grandes jornais diários
desse período. (AZEVEDO, 2009, p. 94)
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Dentre todas essas condicionantes, talvez a que mais ocupe o artista seja

exatamente aquela apontada por Amilcar de Castro: “A diagramação é a maneira pela qual o

jornal se apresenta ao leitor” (AGUILERA, 2005, p. 35). Ao se preocupar com o leitor, o

artista indica que não perde de vista as várias facetas de seu trabalho e essa postura deve ser

considerada em uma pesquisa que pretenda dar conta do modo de produção neste espaço.

*

Receber jornal em casa, diariamente, permanece sendo uma rotina de muitos,

ainda que essa prática venha diminuindo em decorrência da digitalização. Mesmo que

consideremos esse um fato habitual, as páginas que folheamos foram tomando diferentes

formas com o passar do tempo e com o desenvolvimento tecnológico. Uma das mudanças

mais significativas foi a introdução de ilustrações acompanhando os textos, o que acabou por

resultar em uma relação mais próxima e corriqueira do leitor/espectador com imagens

produzidas por artistas.

As ilustrações provocam minha curiosidade desde criança. O acesso aos livros foi

uma constante em minha formação, e as imagens que ocupavam as páginas das publicações

infantis sempre me encantaram. Quando realizei a pesquisa do meu trabalho de conclusão de

curso em História da Arte, retomei esse deslumbramento através dos livros ilustrados pela

artista Anico Herskovits e tomei consciência da relevância do papel das ilustrações na minha

relação com as imagens, além de ter sido provocada a olhar para o seu trabalho em jornal e,

com isso, para os demais desenhos que ocupavam essas folhas das publicações diárias.

Desde então intrigam-me sobremaneira as ilustrações que ocupam as páginas dos

jornais que nos alcançam diariamente e creio que o leitor destas linhas já tenha sido tocado,

incomodado, surpreendido, animado ou levado a gargalhar por alguma dessas imagens. Mas

será que já se perguntou como o artista chegou até essa imagem? Quantas vezes ele usou

exatamente a mesma estratégia e conseguiu atingir o público de modos diferentes? Como ele

se organizou para conseguir atender à demanda rotineira de produção?

Essas curiosidades, dentre tantas outras, movem a presente pesquisa. Edu

Oliveira, com suas ilustrações e percurso, permitem que as respostas para essas perguntas

desvelem o próprio fazer artístico do ilustrador de periódicos, que, conquanto esteja



31

submetido a um contexto específico de produção, é capaz de criar obras sobremaneira

potentes.
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PERCEBENDO: apresentação de Edu Oliveira

“Mas eu imagino que, para quem experimentou o prazer da criação

artística, todos os outros prazeres perdem o sentido.”

Anton Tchekhov, 1896

“ Li todos que pude dos russos[...]” , foi assim que Eduardo Reis de Oliveira, o14

Edu, respondeu-me quando indagado sobre suas leituras. Imediatamente mencionou Anton

Tchekhov e continuou discorrendo sobre autores, livros e assuntos que iam aparecendo em

suas associações, numa fala fluída e cheia de informações.

Edu Oliveira na redação do jornal Zero Hora

14 Entrevista concedida pelo artista em 12 de fevereiro de 2020, na Livraria Cirkula, em Porto Alegre, gravada
em áudio, com transcrição disponível na seção de apêndices desta dissertação.
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Não foi diferente um pouco mais cedo, quando questionei sobre sua biografia.

Em um relato cheio de detalhes, contou-me que nasceu no ano de 1962, em Porto Alegre,

cidade onde permanece residindo. Falou da infância e de sua proximidade com o desenho

desde muito jovem. Atribuiu isso ao fato de o pai ser funcionário público e trabalhar com

plantas-baixas, o que teria despertado seu interesse e disponibilizado uma grande quantidade

de materiais de desenho.

São as minhas apreensões acerca das informações obtidas nessa entrevista,

complementadas com pesquisa de dados e com uma seleção de obras realizadas por Edu para

além da seção de opinião do jornal Zero Hora, objeto de atenção nos próximos capítulos desta

pesquisa, que trago nesse primeiro momento. Isso porque qualquer debate que se possa

propor depende também de apresentá-lo e de sistematizar um recorte de suas criações, para

que o exercício de perceber os modos como o artista opera se torne possível.

Organizo, então, sua produção, para fins de apresentação, em três grandes

categorias: (a) ilustração em livros, (b) desenhos e pinturas livres, e (c) ilustração em jornal.

Tal sistematização não almeja ser exaustiva, mas apenas oportunizar um panorama sobre a

produção artística de Edu, levantando questões que posteriormente serão retomadas porque

relevantes também no editorial do jornal, intitulado seção de opinião.

Importante ressaltar que Edu trabalhou como funcionário do Grupo RBS entre

1990 e 2018, atuando na redação do jornal Zero Hora diariamente. Foi ali que iniciou sua

carreira como ilustrador. Toda a atividade artística realizada para além do periódico

desenvolveu-se em paralelo. Além disso, é relevante salientar que somente nos dois primeiros

anos de atuação Edu não esteve à frente da seção de opinião. Foi ele quem estabeleceu os

parâmetros do desenho realizado nesse espaço, os quais eram mantidos pelos artistas que

eventualmente o substituíam em períodos de férias ou em qualquer eventual afastamento.15

Outro ponto biográfico a ser observado é que o primeiro contato, não concluído,

de Edu com a academia não aconteceu Artes Visuais, mas em Biologia. Os amigos do curso

de Biologia que o apresentaram para o pessoal que lançava quadrinhos em Porto Alegre nos

anos 1980, mais especificamente os Grafistas Associados do Rio Grande do Sul (GRAFAR).

15 Em sua tese de doutorado, intitulada As ilustrações de jornais diários impressos: explorando fronteiras entre
jornalismo, produção e arte, apresentada em 2005 ao Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação
da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), Gilmar Adolfo Hermes acompanha a rotina de produção
dos ilustradores profissionais dos jornais Zero Hora, Folha de São Paulo, Estadão e Jornal da Tarde e faz um
relato detalhado de sua experiência na redação, inclusive acompanhando o trabalho de Edu.
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Frequentando as reuniões desse grupo, Edu foi estimulado a mostrar sua produção e a buscar

emprego na área, inclusive através de indicações.

Também através desse círculo de amizades que Edu passou a trabalhar no jornal

Zero Hora. Paulo Carvalho Jr., mais conhecido como Jaca, integrante da GRAFAR, indicou

Edu para a editoria de arte do jornal, criada no ano de 1989, por Luiz Adolfo Lino de Souza.

Já no ano seguinte Edu passou a integrar a equipe. Nessa mesma época, o artista entrou para a

graduação em Artes Visuais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), que

cursou mas não concluiu, uma vez que no mesmo período foi contratado pelo jornal Zero

Hora.

A ilustração lhe trouxe premiações tanto no Salão Internacional de Desenho para

a Imprensa de Porto Alegre como na 20ª edição do prêmio The Best of Newspaper Design,

em 1998, sempre na categoria ilustrador. Concomitantemente, Edu realizava uma outra

produção que começou a se consolidar, a de pinturas. Em parceria com Gilmar Fraga, expôs

essas obras em 2003, na exposição 2 Portos, realizada no Museu do Trabalho.

Seus desenhos também ganharam repercussão no mundo das artes. Alguns deles

integraram a exposição Volúpia construtiva – Prazer e ordenamento em desenho sobre papel

no acervo do MACRS, com curadoria de Eduardo Veras, que ocorreu em 2014 na Galeria

Sotero Cosme da Casa de Cultura Mario Quintana. A exposição contava com obras de 32

artistas. Ao trabalho de Edu, foi dedicada uma mesa onde apareceram expostos cadernos de

desenho. Além disso, três de seus desenhos passaram a integrar o acervo do Museu de Arte

Contemporânea do Rio Grande do Sul (MACRS).

Conforme já referido, em 2018 Edu deixou de trabalhar no jornal Zero Hora.

Desde então, o artista tem publicado seus desenhos nas redes sociais. As obras referem-se ao

cotidiano político do país, com um tom irônico e crítico bastante acentuado.

Os principais dados biográficos da vida de Edu estão organizados por mim em

uma linha do tempo, que reproduzo a seguir. A intenção é deixar evidente a concomitância

entre as atuações artísticas dentro e fora do espaço do jornal, salientando que as questões que

percorrem a obra do artista não ocorrem isoladamente, mas envolvem toda a sua produção:
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Linha do tempo com os principais dados biográficos do artista

(a) Ilustração em livros

No tocante à quantidade, a ilustração em livros é a segunda em relevância no

conjunto da obra de Edu até o presente momento. Os convites para esses trabalhos não foram

os primeiros a acontecer, antes apareceram oportunidades de realizar ilustrações para revistas

ou para outros jornais locais, mas essas foram produções mais constantes e nas quais se

estabeleceu um diálogo profícuo com o texto.

Nesse sentido, interessante recordar o livro Sonetos de Shakespeare: faça você

mesmo, publicado pela editora Objetiva em 2010. Ali, Edu foi responsável não somente pelas

ilustrações, mas também por todo o projeto gráfico e, ainda, pela tradução de um dos sonetos.

A proposta da obra era chamar a atenção para as inúmeras possibilidades de tradução dos

textos de William Shakesperare, e, por isso, pessoas conhecidas foram convidadas para

realizar as traduções de diferentes sonetos.
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Capa do livro

Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Drummers, 2010

Caneta sobre papel

Livro Sonetos de Shakespeare: faça você mesmo
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Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Vignette – 2010

Caneta

Livro Sonetos de Shakespeare: faça você mesmo

Os desenhos feitos à caneta, em preto e branco, trazem personagens do universo

elisabethano. Em livro anterior, Mistérios de Porto Alegre, uma coletânea de crônicas de

Moacyr Scliar para o jornal Zero Hora, publicada em 2004 pela editora Artes e Ofícios, o

preto e branco já aparecia, mas as imagens exploravam tanto as linhas do desenho quanto

blocos de cor preta. O acabamento conferido aos desenhos nos dois casos é bastante

diferente: enquanto os primeiros que mencionei ganharam um aspecto de esboço, aqui o

emprego do traço e das tonalidades de cor remete a um maior detalhamento.



38

Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Subterrâneos, 2004

Caneta e nanquim, 12 x 8 cm

Livro Mistérios de Porto Alegre

Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Aventura no Carnaval, 2004

Caneta e nanquim, 12 x 8 cm

Livro Mistérios de Porto Alegre
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Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Free-way, 2004

Caneta e nanquim, 12 x 8 cm

Livro Mistérios de Porto Alegre

Também empregando blocos de tinta preta, e trabalhando de modo mais evidente

com a ideia de contraste, temos as ilustrações do livro Noite de matar um homem, de Sérgio

Faraco, publicado pela editora L&PM em 2008. A oposição entre preto e branco alcança o

tom soturno que conversa com os 16 contos que integram a obra.

Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Velhos, 2008

Caneta e computador, 14 x 5 cm

Livro Noite de matar um homem
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Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Noite de matar um homem, 2008

Caneta e computador, 14 x 5 cm

Livro Noite de matar um homem

Ao atentar para os livros infantis, não encontramos, necessariamente, uma

mudança substancial de linguagem. Permanece a predominância do preto e do branco, ainda

que acompanhados de uma outra cor. É assim que Edu ilustra Alice através do espelho, de

Lewis Carroll, publicado em 2017 pelo selo Companhia das Letrinhas. Ali, tons de vermelho

e cinza também compõem as imagens, que ora salientam detalhes e ora focam em uma cena

da história.
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Eduardo Oliveira, EDU (1962)

2017

Caneta e edição digital

Livro Alice através do espelho

Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Train, 2017

Caneta e edição digital

Livro Alice através do espelho
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Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Alice, 2017

Caneta e edição digital

Livro Alice através do espelho

Isso não quer dizer que Edu não faça uso de muitas cores em certas obras. No

livro Os 33 porquinhos, de José Torero e Marcus Pimenta, publicado em 2012 pelo selo

Alfaguara, o artista se esbalda nas possibilidades cromáticas para ajudar a distinguir as 33
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versões da história que compõem o livro. Além disso, Edu recorre à repetição, com várias

imagens de um mesmo personagem, o que é corriqueiro na sua produção artística.

Eduardo Oliveira, EDU (1962)

2012

Livro Os 33 porquinhos
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Eduardo Oliveira, EDU (1962)

2012

Livro Os 33 porquinhos
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Eduardo Oliveira, EDU (1962)

2012

Livro Os 33 porquinhos
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Tratando-se de ilustrações de livros, Edu busca estabelecer uma linguagem para

cada obra. Ainda assim, algumas características aparecem com recorrência, quais sejam, o

emprego de poucas cores, em geral com predominância do preto e do branco, a importância

do traçado e do acabamento do desenho, que são diferentes em cada obra e ganham destaque

em todos os livros e o recurso da repetição, que pode ser observado desempenhando

diferentes papéis nas obras acima.

Além disso, chama a atenção a capacidade que o artista tem de sintetizar uma

grande quantidade de informações em uma única imagem. Ainda assim, não há excessos nas

composições, as quais conseguem atingir essa densidade através da expressividade dos

desenhos, em detalhes como as faces dos personagens ou a luminosidade conferida aos

objetos.

(b) Desenhos e pinturas

O volume de produção de Edu é surpreendente. Conforme ele mesmo afirma, seu

modo de pensar, de organizar o mundo, é gráfico:

[...] porque tudo é leitura, tudo é leitura, e, de uma certa forma, na minha loucura,
quase tudo é ilustração também, porque é uma coisa que tem essa expressão: “Bah,
essa frase ilustra bem tal assunto”. E é exatamente isso, porque ela cria um
imaginário na cabeça, que é gráfica, e que te ajuda a entender aquilo. (OLIVEIRA,
2020, p. 212)

Desenhar é, para o artista, uma atividade recorrente e corriqueira, justamente por

isso ele passou a explorar outras técnicas e outros materiais para além dos mais tradicionais.

Toda essa produção que, ao longo do tempo, diversificou-se, é organizada em séries que

apresentam algum elemento em comum, ainda que inserido posteriormente, de modo a criar

uma organização. O artista recorre a suas próprias criações para ter gatilho para novas obras:

Esse albinhos, eles surgiram de uma necessidade que tenho às vezes, que é, tenho
que desenhar alguma coisa, mas pelo amor de Deus, o que vou desenhar? Eu quero,
mas não tenho nada para fazer. Olho meus próprios sketchbooks, as minhas coisas,
e acho, às vezes, um elemento e penso assim, é isso, e aquilo ali boom.
(OLIVEIRA, 2020, p. 209)
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Diante dessa quantidade enorme de obras, a seleção que segue tem como norte

estabelecer aproximações e diálogos com as ilustrações que são objeto desta pesquisa, bem

como evidenciar a quantidade de recursos e linguagens que o artista acessa. Tal perspectiva

possibilita perceber que a definição de estilo que foi delineada pelo artista no editorial não

decorre do fato de ser a única possibilidade visual explorada por Edu, mas de seu desejo de

conferir uma linha criativa àquele espaço.

Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Golfinhos, 2008

Lápis de cor e caneta sobre papel

Acervo pessoal

O desenho de observação é uma constância na obra de Edu, talvez uma forma de

anotar o mundo, uma vez que, atentando para sua produção, parece que o papel, a caneta ou o

lápis não abandonam nunca a sua mão. Para além de anotar visualmente, o artista repete essa

imagem, trata de retomá-la com novos recortes, novos detalhes ou novos materiais. É assim,
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por exemplo, com os golfinhos pintados em seu caderno e é assim também com as aquarelas

realizadas na praia.

Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Pântano do Sul 3, 2006

Aquarela no caderno de desenho

Acervo pessoal

Na praia, inclusive, Edu realiza uma grande quantidade de desenhos de

observação. Seu olhar percorre a paisagem circundante e a areia, retratando as pessoas que ali

permanecem das mais diversas formas. Ainda que sua realização seja rápida, o artista se faz

atento à composição no papel, apresentando uma imagem cheia de elementos que aparecem

de forma integrada, formando um todo.

Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Pântano do Sul 2, 2006

Tinta sépia e aquarela no caderno de desenho
Acervo pessoal
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Personagens que percorrem esse espaço não passam despercebidos ao olhar do

artista. Seu desenho traz, muitas vezes, comentários e anotações sobre detalhes desses corpos

que ganham diversos contornos.

Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Esboços, 2006

Caneta de tinta vermelha e preta no caderno de desenho

Acervo pessoal

Detalhes

No que diz respeito aos materiais empregados, o mais recorrente é caneta sobre

caderno de desenho, mas, conforme restou explicitado acima, há uma gama de possibilidades
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de emprego de outras tintas. Ocorre que o artista também já explorou outros suportes e suas

possibilidades.

Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Tabuleiro, s/d

Acrílico, guache e giz de cera sobre madeira, 30 x 17,5cm

Acervo pessoal

Depois que deixou a redação do jornal, Edu passou a produzir imagens em um

tom de humor próximo ao cartum e à charge. Essas obras são divulgadas em suas redes

sociais e trazem um olhar sobre a situação política e social do país. Algumas delas, inclusive,

ganharam bastante repercussão e tiveram seus direitos vendidos para publicação em materiais

didáticos, como o entregador de aplicativos que, em formato de infográfico, traz explícito os

direitos trabalhistas perdidos e a ausência de qualquer proteção conferida pelo governo.
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Eduardo Oliveira, EDU (1962)

2020

A linguagem empregada pelo artista nessas publicações não é uniforme,

permanecendo constante, todavia, o tom de crítica dura que apareceu desde o primeiro

momento. Edu faz uso inclusive de textos para criar uma obra que é direta em sua mensagem

e que atinge imediatamente o espectador.
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Eduardo Oliveira, EDU (1962)

2018

O fluxo de produção do artista continua intenso. As publicações costumam ser

três ou quatro semanalmente e não se interromperam, apesar de terem sido intercaladas com

outros trabalhos. A manutenção da rotina de produção reforça a ideia de que o desenho é uma

forma de Edu organizar seu pensamento em relação aos fatos diários.
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Eduardo Oliveira, EDU (1962)

2021

(c) Ilustração em jornal

Retomar o trabalho de Edu nas demais colunas do jornal Zero Hora é uma tarefa

importante nesta pesquisa porque permite que se estabeleça quais são as especificidades

adotadas por ele na seção de Opinião. Contudo, um trabalho diário durante os 28 anos de

permanência na redação do jornal produziu uma quantidade imensa de imagens. Assim, opto

por trazer para análise apenas duas colunas, a do professor Cláudio Moreno, que foi assumida

por Edu desde o primeiro momento, e algumas ilustrações realizadas para o caderno Cultura,

no qual o artista trabalhava eventualmente.
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No que diz respeito à coluna do professor Cláudio Moreno , intitulada O prazer16

das palavras, a linguagem leve e divertida do escritor é replicada. Edu assume o mesmo tom

em suas ilustrações.

Eduardo Oliveira, EDU (1962)

2018

Jornal Zero Hora

Os desenhos que acompanharam a coluna nos anos de 2017 e 2018 eram

coloridos e apresentavam sempre um ou dois personagens. Por diversas vezes Edu recorreu a

palavras e letras como elementos constituintes da imagem para brincar com as questões da

língua portuguesa.

16 Conforme informações disponíveis no Currículo Lattes, Cláudio Primo Alves Moreno é escritor e professor.
Licenciado pela UFRGS em Português e Grego, com as respectivas literaturas. Mestre em Língua Portuguesa
pela UFRGS (1977) e Doutor em Letras pela PUCRS (1997). Mantém o site Sua Língua
(www.sualingua.com.br). Atualmente ministra cursos de Redação e Retórica, bem como de Mitologia e
Literatura Grega.
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Eduardo Oliveira, EDU (1962)

2017

Jornal Zero Hora

Essa não foi a única linguagem adotada pelo artista nessa coluna. Em um

primeiro momento a coluna ocupava papel distinto no jornal:

Funcionava porque, por exemplo, o professor Moreno... Até tirarem a ilustração da
coluna dele no jornal, eu que ilustrei a coluna dele, desde que apareceu. No início
ela tinha um viés mais cultural, era uma ilustração maior, ficava em um espaço que
tinha mais a ver. Eu fiz em um estilo que ficou durante um tempão funcionando, tão
bem que depois, quando ele publicou um livro com a coletânea de todas as colunas,
eu ilustrei o livro pela Companhia das Letras , O prazer das palavras, volume I, eu17

acho. Era um que era todo ilustrado, eu fiz a capa, só, para ele, fiz com as colunas
que tinham saído no jornal. Eles me pagaram uma porcentagem, o jornal aceitou, e
aquelas todas que eu já tinha feito foram e tinha coesão total. Se tu olhar o livro, é
um livro que tem uma capa amarela, com uma mulher sentada na capa [...]
(OLIVEIRA, 2020, p. 196)

17 O artista se equivoca na lembrança uma vez que o livro foi publicado pela própria Zero Hora. 
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Capa do livro

É interessante observar que o artista adequa sua produção às necessidades do

jornal, buscando reestruturar o vínculo entre texto e imagem ao formato exigido pela

publicação. Seu comportamento é diferente em relação às colunas abertas, que trazem

diversos autores, formatos de texto e temas, como o Caderno de Cultura.

Nesse caso, o artista não busca uma única linguagem. Em um mesmo espaço, ele

alterna estilos, acabamento do desenho e materiais, buscando evidenciar a diversidade de

tópicos que constitui o próprio espaço.
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Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Gorjeta, s/d

Caneta e photoshop

Jornal Zero Hora

O desenho caricatural feito a caneta e colorido em photoshop, em tom

descontraído, ocupa certo dia o mesmo Caderno de Cultura que, em outro momento, traz uma

ilustração em preto e branco, com construção fotográfica. Tal discrepância é possível e se

justifica diante da variedade de temas abordados nesta seção.

Inclusive a assinatura do artista se altera em cada um dos formatos. O fato só

reforça a especificidade com que Edu elabora suas ilustrações, ainda que no ritmo de alta

produção demandado na redação jornalística.
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Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Dublin, s/d

Nanquim e photoshop

Jornal Zero Hora

A ausência de uma previsibilidade também dificulta que o artista retome

ilustrações anteriores.  O fato de as colunas fixas rotineiramente girarem em torno de um

mesmo tema costuma fazer com que haja uma iconografia específica que vai sendo

construída com o passar do tempo. O mesmo não se aplica em um espaço que ora está

tratando de mitologia grega e ora discute o filme recém-lançado nos cinemas, como o

Caderno de Cultural.
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Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Amazona, s/d

Caneta e photoshop, 15 x 12 cm

Jornal Zero Hora

Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Tropa de Elite, s/d

Caneta e photoshop, 15 x 12 cm

Jornal Zero Hora
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Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Alice, 2010

Caneta e psp, 26 x 34 cm

Jornal Zero Hora
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Por fim, a liberdade do artista para criar, não estando necessariamente atrelado a

uma diagramação, também é maior nesses espaços. Inclusive, incumbe-lhe, por vezes,

conseguir afastar o leitor da informação fria e lhe proporcionar, através de ilustração, o

distanciamento necessário para acessar textos mais reflexivos.

No texto que preenche a última ilustração, os psicanalistas Mário e Diana Corso

nos convidam a pensar por que os escritos de Lewis Carroll continuam gerando interesse e

encantamento. O último parágrafo propõe continuarmos sonhando:

No final da sua viagem pelo País das Maravilhas, Alice acordou, contou seu
estranho sonho à irmã mais velha, em cujo colo adormeceu, e saiu correndo.
Acabou deixando suas aventuras em seu lugar e através delas a irmã começou
também de certa forma a sonhar. Carroll é como essa irmã, que sonha maravilhas
graças à imaginação das crianças com quem teve o privilégio de privar; ou como o
Gato de Cheshire, que compartilha com Alice a percepção de que este mundo que é
mesmo maluco. Ele nos contou as aventuras de Alice, saiu e nos deixou aqui
sonhando acordados. (2010. p. 6)

Edu também nos convida a sonhar. Sua Alice empurrando os limites da página do

jornal nos convoca a pensar para além das margens. De alguma forma, é esse o exercício

proposto: olhar e refletir sobre uma obra que ultrapassa os restritos limites da página de

jornal.

Nessa prática, características como a limpeza do traço, a economia, e a

simplicidade dos desenhos de Edu contrastando com sua força poética, seu poder de

comunicação, sua agudeza e sua precisão em nos tocar, às vezes de forma comovente,

surpreendem. Esses atributos de seus desenhos perpassam também as criações destinadas ao

editorial do jornal, as quais serão analisadas nos próximos três capítulos através de

perspectivas diversas: a individual, a do modo de produção demandado em uma redação de

jornal e a da convivência entre texto e imagem.
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1. CRIAÇÃO: processo pessoal

“Os pensamentos relativos a seu processo não o

abandonavam um instante.”

Franz Kafka, 1925

Josef K., personagem principal do livro O processo, de Franz Kafka, sofre um

processo criminal sem saber sequer qual crime teria cometido. O desenrolar da trama mostra

como esse processo avança sem qualquer clareza, e o desconhecimento sobre esse desenredar

torna a situação de K. cada vez mais aflitiva.

Esse, com certeza, não é o deslinde adequado para um processo criminal, no qual

a especificação prévia quanto às normas aplicáveis se configura direito fundamental. Todavia,

a ideia de processo enquanto sucessão de fases que leva a um resultado interessa para pensar

a criação artística. Inclusive a ausência de determinações explícitas e de exatidão quanto aos

resultados almejados interessam quando a reflexão diz respeito ao fazer artístico.

O fazer: as ilustrações de Edu Oliveira para o editorial do jornal Zero Hora. Elas

são um detalhe em uma folha de jornal observada por alguns segundos, e, logo em seguida,

abandonada. Elas também são desenhos tecnicamente requintados e com um conteúdo

perspicaz, oferecidos dia após dia, ao longo de um período de mais de 25 anos. Essa

contradição do imediato e do permanente as tornam interessantes na reflexão acerca do

processo criativo. Este capítulo dedica-se a pensar sua constância.

Quando se está diante de um dos desenhos de Edu, o fascínio que eles geram

satisfaz o espectador. Não é habitual que quem observe se debruce sobre questões prévias, ou

seja, o processo. Porém, essa reflexão permite a observação do modo como o artista constrói

o seu fazer. Há uma intenção de dedicar atenção para o caminho trilhado e as bifurcações

encontradas, porque assim a imagem deixa de ser um objeto isolado, ela ganha novas

camadas. E se alguém se propusesse a indagar como aquela imagem foi criada?

Não há uma resposta exata para essa pergunta. Conforme já alertava o filósofo e

escritor Paul Valéry, referência fundamental nas discussões sobre a criação artística, na

década de 1930, os pressupostos desse debate não estão totalmente delineados. Um dos focos
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de suas reflexões era evidenciar a necessidade de distinguir os modos como o artista e o

público vinculam-se com a obra de arte:

É preciso concluir que qualquer julgamento anunciando uma relação de três termos
entre o produtor, a obra e o consumidor – e os julgamentos desse gênero não são
raros na crítica – é um julgamento ilusório que não pode ter qualquer sentido, sendo
arruinado assim que se aplica a reflexão. Podemos considerar apenas a relação da
obra com seu produtor, ou então a relação da obra com aquele que é modificado por
ela, uma vez pronta. A ação do primeiro e a reação do segundo nunca podem ser
confundidas. As ideias que ambos fazem da obra são incompatíveis. (VALÉRY,
1999, p. 183)

Contudo, estudos continuam enfrentando dificuldades para abordar cada um dos

termos dessa relação. O foco costuma estar na imagem e suas implicações. Essa atitude

persistente decorre, segundo o filósofo e historiador da arte René Passeron, da predominância

dos estudos estéticos:

Tudo partiu de uma rebelião contra a estética como discurso proteiforme, que se
pretendia como o único habilitado a falar de arte. Reivindicamos a autonomia da
poiética como reflexão sobre a conduta criadora, deixando à estética as tarefas já
consideráveis de uma reflexão sobre o sentir. Já o dissemos: no fluxo da obra, o
objeto da poiética está acima da obra, o objeto da estética, abaixo.” (PASSERON,
2004, p. 10)

Propor uma reflexão sobre o que precede a imagem é colocar-se diante de uma

controvérsia ainda restrita. A resistência a enfrentá-la não merece ser tratada com espanto,

uma vez que se mostra tormentoso estabelecer distinções entre a criação, o ato intangível, e o

processo racional, mapeável, que leva o artista a uma nova obra. Passeron atribui, inclusive,

uma nomenclatura específica ao procedimento sistemático:

A poiética não é criação. É o pensamento possível da criação. [...] Por mais que se
concretize, a poiética é ela própria uma obra cuja dificuldade é epistemológica. É
uma obra que pretende falar da instauração de obras. Ela se instaura como
consciência de toda a instauração. (PASSERON, 2004, p. 10)

Outra contrariedade a ser ponderada no desenvolvimento dessa investigação é o

próprio artista. Valéry alerta que “[...] o espanto ultrapassa tudo quando percebemos que o

autor, na imensa maioria dos casos, é incapaz de se dar conta, ele próprio, dos caminhos



64

tomados e de que ele é detentor de um poder cujos mecanismos ignora.” (VALÉRY, 1999, p.

143). Investigar o processo é por luz sobre um momento do fazer artístico que não está

necessariamente consciente e que, muitas vezes, o artista não quer parametrizar, sob pena de

ver-se perpetuamente atrelado ao que em algum momento restou estruturado.

Considerando que o estudo proposto enfrenta esses entraves, parece necessário

questionar sua viabilidade. No entanto, Valéry sustenta ser possível reconstruir o pensamento

que guia o artista na elaboração das obras, uma vez que o raciocínio é evidenciado quando

retomamos o percurso, nos dispondo a sistematizar e analisar as imagens realizadas:

O que fica de um homem é o que o seu nome e as obras que fazem desse nome um
sinal de admiração, de raiva ou de indiferença provocam na imaginação. Pensamos
que ele pensou e podemos encontrar entre suas obras esse pensamento que lhe vem
de nós: podemos refazer esse pensamento à imagem do nosso. (VALÉRY, 1999, p.
131)

O processo criativo é o cerne da crítica genética. Quem reflete sob tal perspectiva

está ocupado com os rumos que são percorridos até alcançar a obra que é entregue ao

público. A ensaísta Cecília Almeida Salles, em livro dedicado ao tema, estabelece a seguinte

definição:

A crítica genética é uma investigação que vê a obra de arte a partir de sua
construção. Acompanhando seu planejamento, execução e crescimento, o crítico
genético preocupa-se com a melhor compreensão do processo de criação. É um
pesquisador que comenta a história da produção de obras de natureza artística,
seguindo as pegadas deixadas pelos criadores. Narrando a gênese da obra, ele
pretende tornar o movimento legível e revelar alguns dos sistemas responsáveis pela
geração da obra. Essa crítica refaz, com o material que possui, a gênese da obra e
descreve os mecanismos que sustentam essa produção. (SALLES, 1998, p. 12-13)

Narrar, contudo, é uma atividade complexa, definida como “expor, contar (fato

real ou imaginário) por meio de escrita ou oralmente, ou por imagens” (HOUAISS,2009).

Várias são as linhas possíveis para o estabelecimento de uma narrativa, e cada um desses

percursos implica escolhas que acabam por moldar o resultado alcançado.

Quando se discute o processo criativo em artes visuais, o recurso mais empregado

é dar atenção aos esboços. O referencial historiador da arte Ernst Gombrich aplica esse

formato de estudo em O método de Leonardo da Vinci para elaborar composições, artigo
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escrito para o Congresso sobre Leonardo da Vinci realizado em Tours, na França, em 1952. A

densidade das conclusões de Gombrich não deixa dúvidas quanto aos méritos desse caminho.

No tocante às ilustrações de Edu, contudo, esse não parece ser o melhor viés de análise.

Os esboços existem. O artista costuma desenhar a mão e tal hábito persiste

mesmo após os avanços tecnológicos permitirem que o traçado seja realizado digitalmente:

Eu estou fazendo isso, pesquiso, faço meus esboços e depois vou trabalhando no
computador, eu edito tudo, hoje em dia, no computador porque é difícil conseguir,
só os trabalhos de arte que eu considero aceitável original, original, não mexe, os
outros todos eu mexo um pouquinho no computador, esses que são de ilustração, eu
nunca, hoje não mando mais nenhum desenho que eu escaneei e mandei cru, ou que
eu mandei por envelope para os caras, todos eu mexo, mexo contraste, arrumo
alguma coisa, retoco algum negócio, porque o computador virou, para mim, como
um lápis, eu só não faço ainda desenhar tudo no computador, como alguns colegas
fazem, que não tem mais original em papel, eu gosto muito da tinta, do papel, da
caneta, do risco e eu não consegui adaptar minha mão [...] (OLIVEIRA, 2020, p.
207)

Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Zero Hora, 12/10/2013

Observar o esboço em conjunto com obra finalizada é um exercício interessante.

A comparação permite que sejam traçadas diversas considerações, por exemplo, sobre a

construção das figuras, o movimento indicado através da angulação, a estruturação dos
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volumes pela realização de hachuras... Explorar essas possibilidades, porém, não se mostra

profícuo para entender como o artista chegou nessa visualidade.

O olhar genético vai além da mera observação curiosa que esses documentos podem
aguçar: um voyeur que entra no espaço privado da criação. O crítico genético narra
as histórias das criações. Os vestígios deixados por artistas oferecem meios para
captar fragmentos do funcionamento do pensamento criativo. Uma sequência de
gestos advindos da mão criadora e experienciados, de forma concreta, pelo crítico.
Gestos se repetem e deixam aflorar teorias sobre o fazer.  (SALLES, 1998, p. 19)

Tendo como objeto um conjunto tão extenso de obras, dar atenção à construção

específica de cada uma possivelmente implicaria dar espaço ao exercício dessa curiosidade

prazerosa, mas pouco proveitosa. Busco encontrar, então, os gestos repetidos e

sistematizá-los através de duas perspectivas: a trajetória e as referências.

a) Trajetória

Foram 26 anos de publicações diárias na coluna Opinião do jornal Zero Hora. Há

uma quantidade bastante significativa de imagens para ser pensada quando a intenção é

entender como a relação do artista com a criação contínua, vinculada a um mesmo espaço e a

um mesmo estilo de texto, foi sendo alterada com o passar do tempo.

O olhar científico procura por explicações para o processo criativo que esses
documentos guardam. Daí sua simples descrição ser insuficiente. Retira-se, da
complexidade das informações que oferecem, o sistema através do qual esses dados
estão organizados. Para se chegar a sistemas e suas explicações, descreve-se,
classifica-se, percebe-se periodicidade e, assim, relações são estabelecidas. É feito,
desse modo, um acompanhamento crítico-interpretativo dos registros. O movimento
do olhar nasce no estabelecimento de nexos entre os vestígios. O interesse não está
em cada forma mas na transformação de uma forma em outra. Por isso, pode-se
dizer que a obra entregue ao público é reintegrada na cadeia contínua do percurso
criador.  (SALLES, 1998, p. 19)

Para recuperar a sequência de passos do artista, são revisados três momentos da

trajetória da ilustração na editoria Opinião do jornal Zero Hora: (1) algumas imagens

realizadas por Edu nos primeiros anos após assumir a criação dessa coluna, entre 1992 e

1999, (2) ilustrações de fevereiro de 2003, ano em que o artista passa a digitalizar e manter

um catálogo de todos os desenhos produzidos, e (3) os últimos editoriais ilustrados por ele,
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em novembro de 2018. Com esse panorama, é possível entender os rumos que foram sendo

estabelecidos na criação, bem como perceber as persistências, ou seja, o que o artista fixou

como características fundamentais da imagem voltada para esse espaço do jornal.

Página do jornal Zero Hora de 22/5/1992

O ano de abertura do trabalho de Edu à frente da editoria Opinião do jornal Zero

Hora foi 1992. Nesse momento, a ilustração ocupava um pequeno espaço ao fim da primeira

coluna de texto do artigo, o que acabava por deixá-la centralizada na página do jornal. A

criação observava sempre um mesmo formato quadrado, com margens traçadas delimitando

especificamente os limites da imagem o que, de algum modo, estabelecia uma divisão rígida

entre texto e imagem.

Interessante observar que a assinatura do artista já constava na coluna desde esse

primeiro momento e que ela também foi sendo alterada, acompanhando as características do

desenho. A letra “E”, também delimitada por um quadrado, aparece em um dos cantos da

imagem.
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Ao atentar para a imagem em si, temos um barco a vela tentando navegar em mar

revolto. As nuvens e as ondas, construídas com hachuras, e a posição específica dos traços

causa sensações distintas. O movimento da imagem é provocado tanto pela inclinação do

barco como pelos traços horizontais empregados pelo artista, que parecem ser capazes de

representar o vento forte soprando.

Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Sem título, 1992

Nanquim sobre papel

Publicado em Zero Hora, 22/5/1992
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Algumas das características que persistirão até Edu deixar de ilustrar a coluna já

estão presentes. A construção do desenho com hachuras talvez seja a mais marcante delas.

Nesse momento inicial, o recurso é empregado pelo artista com o objetivo de estabelecer

distinção entre cada uma das superfícies que compõe a imagem, explorando as noções de

perspectiva e profundidade de campo, uma vez que a impressão do jornal ainda contava com

poucos recursos técnicos e essa era uma forma eficaz de construir as diferenças.

Outro recurso marcante que o artista emprega desde o primeiro momento é a

relação de escalas. Muitos dos desenhos para a coluna trazem uma desproporção entre o

tamanho das figuras que o compõem e isso é intencionalmente realizado, chamando maior

atenção para algum desses objetos. Assim, uma figura humana espanando o globo terrestre se

torna possível e é suficiente para gerar estranheza e um certo grau de ironia que também será

uma marca da ilustração do editorial realizada por Edu.
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Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Sem título, 1992

Nanquim sobre papel

Publicado em Zero Hora, 26/5/1992

Além disso, o artista apresenta grande domínio da composição, controlando o

pequeno espaço destinado à imagem, que está muito bem organizado, em impecável

harmonia. Ainda, o desenho é construído com aparente simplicidade, usando apenas preto e

branco, com economia de linhas e recursos, mas com uma força expressiva bastante intensa.

Já no ano seguinte a ilustração começa a ganhar um formato um pouco menos

rígido. Ela continua ocupando o mesmo espaço na página do jornal, mas as margens já não
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são necessariamente traçadas pelo artista. O espaço quadrado é preenchido de forma a ter

uma certa continuidade no texto.

Página do jornal Zero Hora de 6/6/1993

A assinatura do artista, assim como os limites fixos que deixam de existir,

também ganha maior liberdade. Ela continua a ser a letra “E” delimitada por um quadrado,

mas já não se encontra mais necessariamente em uma das extremidades da figura. Agora

consta no espaço da imagem e, ainda que na maioria das vezes permaneça perto da margem,

pode também estar em outros espaços.

As figuras humanas começam a ganhar uma padronização, que vai ser bastante

explorada pelo artista mais adiante. Em diversas imagens, o ser humano é replicado, ou seja,

não há uma individualização das figuras e, ainda que elas não estejam na mesma posição,

percebe-se que são construídas com a intenção de serem iguais.

Assim temos os açougueiros marcando os cortes de carne no boi. As imagens

humanas não têm rosto e usam a mesma vestimenta, camisa branca com mangas arregaçadas,

calça escura e avental. Nessa imagem é possível depreender, pela posição dos corpos, que um
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dos homens está comandando a atividade e outro está executando as ordens, mas são duas

figuras igualmente construídas, o que os identifica como realizadores de uma mesma tarefa.

Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Sem título, 1993

Nanquim sobre papel

Publicado em Zero Hora, 6/6/1993

A mesma estratégia será empregada por Edu para retratar grupos humanos ao

longo do tempo. Temos, então, o mesmo homem de paletó e mãos no bolso colocado em fila

e depois derrubado como as peças de um jogo de dominó. A sensação de queda é ocasionada
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pela inclinação dos corpos e a rigidez da posição, mantida inclusive na queda, reforçando a

sensação de que não se trata de pessoas, mas de peças de um conjunto ou de um jogo.

À frente, na fila, há um outro homem, de quem vemos apenas um pequeno trecho

do paletó e sobre o qual ainda não despencou nenhuma peça humana. Todavia, sabemos que

o mesmo ocorrerá com ele, tanto por sua posição na fila como por ser igual aos demais. Os

personagens parecem rígidos e indiferentes à própria sorte, talvez conformados com sua

decadência e queda.

Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Sem título, 1993

Nanquim sobre papel

Publicado em Zero Hora, 1/11/1993
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Outra recorrência que já aparece nos primeiros anos é a construção de figuras

humanas com uma das partes do corpo substituída ou deslocada, como se pudesse ser

desencaixada e montada novamente como as peças de um boneco. Esse recurso gera

estranhamento e, nesses casos, o corpo humano aparece de forma mais rica em detalhes,

abandonando o formato esquemático normalmente empregado nas representações coletivas.

No caso, temos alguém portando paletó e gravata. Do corpo humano, vemos o

tórax e os braços, mas não a cabeça, que foi substituída por um globo terrestre. A parte

central do rosto está ocupada pela América do Sul, que aparece centralizada, ou seja, a

posição do globo terrestre observa a inclinação de seu eixo.

Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Sem título, 1993

Nanquim sobre papel

Publicado em Zero Hora, 2/12/1993
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No ano de 1994, a coluna é reestruturada e a ilustração ganha papel de maior

destaque. A diagramação do texto deixa de ser em três colunas e passa a ser em duas. O

artigo, que antes estava na parte central da página, agora passa a abri-la. A ilustração ocupa o

espaço equivalente às duas colunas do texto e consta logo abaixo do título, no topo do artigo,

abandonando o formato quadrado e passando a ter diagramação retangular. Ainda, acima do

artigo, passa a constar os nomes dos integrantes da diretoria do Jornal, o que reforça a ideia

de que aquele espaço traz o posicionamento editorial.

Página do jornal Zero Hora de 3/5/1994
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Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Sem título, 1994

Nanquim sobre papel

Publicado em Zero Hora, 3/5/1994

Edu volta a marcar as margens da ilustração, reapropriando-se do espaço uma vez

que as alterações de diagramação implicam em alterações no seu criar. O formato retangular é

evidenciado pelas linhas que dão limites à imagem e os recursos de alteração de escala dos

objetos são empregados com uma frequência maior.

Além disso, as hachuras ganham outra função, qual seja, conferir sombras aos

corpos e objetos. Essa novidade confere ao desenho maior volume e maior profundidade.
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Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Sem título, 1995

Nanquim sobre papel

Publicado em Zero Hora, 9/6/1995

Outra alteração significativa ocorre com a assinatura do artista. O formato, que

era fixo desde 1992, muda, e com ele a grafia. A letra “e” passa a ser escrita com letra

minúscula e a margem deixa de ser quadrada para adotar o formato circular. Somente após

alguns anos aparece a assinatura “Edu”, que acompanhará o artista até ele sair da coluna e o

formato abandona a sua rigidez, assumindo versões específicas a cada dia.
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Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Sem título, 1999

Nanquim sobre papel

Publicado em Zero Hora, 12/3/1999

Outro momento importante para a reflexão acerca do fazer artístico de Edu é o

ano de 2003. Conforme restou demonstrado, o estilo da ilustração pensado pelo artista para a

coluna de Opinião do jornal foi sendo estruturado com o passar dos anos. As imagens já

adotavam determinados padrões e questões semelhantes eram resolvidas com estratégias

similares.

Ocorre que essa solução com certa padronização ganha novas possibilidades a

partir da digitalização de imagens. Edu começa a arquivar todos os seus desenhos em formato

digital e isso permite que eles sejam acessados com facilidade cada vez maior.

Além disso, o acabamento deixa de ser manual e passa a ser realizado no

computador. As ferramentas disponíveis permitem que o desenho alcance um patamar de

detalhamento maior.

Isso resta evidente se retomamos a imagem do barco a vela navegando em alto

mar. Ainda vemos as hachuras evidenciando as diferentes superfícies, mas é inegável que o

desenho ganhou maior riqueza, com uma grande quantidade de detalhes.
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Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Sem título, 2003

Nanquim sobre papel

Publicado em Zero Hora, 17/2/2003
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Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Sem título, 2003

Nanquim sobre papel

Publicado em Zero Hora, 8/2/2003

Os conjuntos humanos permanecem como estratégia recorrente. A indicação de

que há entre os personagens alguma identidade decorre da roupa igualmente composta, com

camisa, gravata e calça social. Há também similaridades nas poses e nos rostos. Edu continua

construindo tipos similares, ainda que não idênticos, como forma de compor uma mesma

situação que se realiza para todos.

A questão da escala dos objetos parece ganhar cada vez maior destaque como

forma de gerar estranhamento. O desenho detalhadamente realizado opõe-se a essa

construção em que algo enorme e algo muito pequeno convivem. É na tensão entre esses dois

tamanhos, o micro e o macro, que o artista explora com sutileza a possibilidade de questionar.

Entre 2014 e 2015, a coluna passou por uma série de reformulações em sua

diagramação. Na versão que se consolidou, o artigo manteve-se abrindo a página e tornou a

ser disposto em três colunas. A imagem passou a ser disposta com maior liberdade,

encontrando-se várias vezes na parte inferior do texto; não tendo, contudo, perdido destaque,

uma vez que manteve bastante espaço na página.
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Além disso, a constante evolução dos recursos gráficos permitiu que o artista

passasse a empregar cores. Tal possibilidade não mudou substancialmente a natureza da

ilustração, que continuou a contar com um desenho em preto e branco, explorando a hachura

como forma de estabelecer diferenças de superfícies e sombras.

Página do Jornal Zero Hora de 3 e 4/11/2018
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Contudo, a cor passou a constar nos desenhos das mais diversas formas.

Normalmente, Edu emprega somente uma cor e ela é usada como estratégia para destacar

algo na ilustração. Assim, o artista a emprega na construção das margens como forma de

concentrar a visão na figura central.

Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Sem título, 2018

Nanquim sobre papel

Publicado em Zero Hora, 3 e 4/11/2018

Em outra estratégia, Edu usa as cores em apenas um detalhe, como forma de

remeter a uma ideia. Assim, o verde e amarelo no ponteiro de uma bússola conduz o

espectador a pensar imediatamente nos rumos que o Brasil vem tomando.
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Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Sem título, 2018

Nanquim sobre papel

Publicado em Zero Hora, 7/11/2018

Há, ainda, a possibilidade de criar, através da cor, um ambiente. Na ilustração a

seguir, as nuvens deixam de ser preenchidas por hachuras e passam a ser azuis. O fundo de

águas calmas, sobre as quais navega o barco conduzido por um viajante sem cabeça,

enquanto outros dois homens parecem selar um acordo, também é realizado com a cor azul.

Essa cor nos transmite a sensação de um ambiente sereno, reforçado pelas águas

representadas em formato plano e pelo apertar de mãos dos homens dentro do barco. Todavia,

a harmonia do ambiente é rompida pela discrepância entre o tamanho das pernas dos homens

e a dimensão do barco, indicando que o eventual acordo ali firmado não conta com uma base

suficiente para sua sustentação.
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Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Sem título, 2018

Nanquim sobre papel

Publicado em Zero Hora, 8/11/2018

Por fim, passo a comentar a última ilustração realizada por Edu para a coluna

Opinião antes de ser demitido do jornal Zero Hora. O desenho é um conjunto de várias

características construídas pelo artista ao longo dos anos.

A figura, realizada exclusivamente em preto e branco, ainda que a cor cinza seja

empregada para construir a superfície sobre a qual ela caminha. Um corpo humano

desconstruído. As pernas estão desencontradas do tórax e da cabeça, que foi substituída por

uma mão apontando. Enquanto as pernas caminham para um lado, o tórax segue a direção

contrária, indicada pela mão.

Os trajes que esse corpo porta são os clássicos camisa, gravata e calça social. Um

ser humano perdido, sendo levado a seguir simultaneamente em duas direções.
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Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Sem título, 2018

Nanquim sobre papel

Publicado em Zero Hora, 9/11/2018

Os momentos selecionados para narrar essa trajetória não retratam todas as

alterações pelas quais a coluna passou, mas são indicativos relevantes das alterações e

adaptações realizadas por Edu ao longo do tempo. O norte que manteve a linha criativa

adotada pelo artista será explorado a seguir.

a) Referências

Questão insuperável no que diz respeito ao trabalho de Edu Oliveira como um

todo, que aparece de modo bastante significativo nas ilustrações realizadas para a coluna

estudada, é a referência que ele faz à obra de outros artistas. Em entrevista, o ilustrador as

aponta como fundamentais no seu processo criativo, sendo tomadas tanto para a definição de

um estilo quanto como ponto de partida para a solução de problemas específicos
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Em cada coluna de jornal ilustrada, Edu busca caminhos que considera adequados

ao texto e os constrói partindo, entre outras coisas, de trabalhos de outros artistas.

Estabelecida essa linha de elaboração da imagem, ela é mantida como guia para a construção

de todos os desenhos que passam a integrar a editoria, ainda que ocorram alterações com o

passar do tempo.

HOLLAND, Brad (1943)

Helping Hand

https://www.facebook.com/brad.holland.1481

https://www.facebook.com/brad.holland.1481
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Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Sem título, 2016

Nanquim sobre papel

Publicado em Zero Hora, 27/1/2016

Na coluna de Opinião, adota-se um estilo de desenho bastante rico quanto ao

traço e com um acabamento muito bem feito. Essas são características marcantes da obra de

Brad Holland replicadas por Edu intencionalmente, por entender que o tom da coluna

necessitava de um tratamento nesses moldes.

Brad Holland nasceu nos Estados Unidos, em 1943. Suas ilustrações já ocuparam

as páginas das principais revistas e jornais daquele país. Seu trabalho no editorial do jornal

New York Times, juntamente com o diretor de arte Jean-Claude Suares, é reconhecido por ter

rompido com a ideia de que a ilustração apenas acompanhava o texto e ter conferido

autonomia a essas imagens.

Ocorre que uma das obras que, por sua vez, inspirou Brad Holland foi a de

Roland Topor. O artista francês também era conhecido por Edu Oliveira e já ocupava seu

imaginário em razão de um filme de ficção científica:18

18 La Planète Sauvage é um marco no cinema de animação europeu dotado de ambições artísticas e adultas.
Basta dizer que foi o primeiro filme de animação a ter sido selecionado para a competição oficial no Festival de
Cannes, onde obteve o grande prémio do júri. Ao ser distribuído, foi muitíssimo bem recebido pela crítica

https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Jean-Claude_Suares?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt-BR&_x_tr_pto=sc
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[...] a minha orientação desse trabalho de editorial, sempre teve uma bússola esse
trabalho de editorial, eu comecei ele me inspirando nas ilustrações de um americano
chamado Brad Holland, nas ilustrações PB dele, do bico de pena, porque ele é
pintor, ele é um grande ilustrador [...]

[...] E depois, um dia eu li uma entrevista com o Brad Holland onde ele dizia que o
cara que tinha inspirado ele, assim como eu estou falando para ti agora, que o cara
que tinha inspirado ele não só na temática das coisas dele, ou na maneira como ele
aborda a ilustração, mas como também no desenho, tinha sido um francês chamado
Roland Topor. O Roland Topor, não sei se tu já ouviu falar, é um ilustrador francês,
um cara cartunista, sei lá o que, muito conhecido nos anos 60, 70, te aconselho a
procurar e dar uma olhada nos desenhos dele, principalmente. O Topor é um cara
que, tu vai ver isso aí, é uma espécie de Brad Holland mais tosco na hachura e na
coisa, mais primitivo, e muito, muito acidamente irônico, assim, com sexo, com
política, com costumes, com relações familiares, são cartuns surrealistas, ele fazia
cartuns surrealistas, é lindo o trabalho dele, embora claro, se tu for comparar com o
Brad Holland em termos de traço, parece quase uma coisa tosca, em alguns
momentos, o acabamento. Eu não vou procurar agora para não abrir parênteses, mas
eu te aconselho a anotar esses nomes e procurar. E quando eu descobri isso eu
descobri assim, mas Roland Topor, eu já tinha visto coisas desse cara e sempre
gostei também, mas nem sabia quem era, porque sempre fui muito de ler livro, de
olhar livro e olhar arte, mas 50% do tempo eu me dediquei a ler sobre quem estava
fazendo, muitas vezes via e achava lindo, entusiasmado, na biblioteca do IA
[Instituto de Artes da UFRGS] e não parava para ler tudo, quem era, o que o cara
fez, quem influenciou ele e tal, e quando eu vi o Topor eu fui ver o que o Topor
tinha feito e daí, não sei se tu conhece uma animação muito antiga que se chama O
Planeta Selvagem, é um desenho francês, um desenho animado francês, surreal, de
ficção científica. Eu recomendo ver, é lindo, é lindo. (OLIVEIRA, 2020, p.
204-205)

A influência de ambos os artistas na ilustração de Edu para os editoriais de Zero

Hora é bastante evidente. Além do estilo muito semelhante, Edu menciona a obra dos dois em

ilustrações específicas, nas quais adotou a mesma solução na construção de suas imagens. As

mãos enormes de Holland são uma constância. Da mesma forma, pequenas pessoas aparecem

dentro da cabeça delas mesmas.

francesa, que estabeleceu analogias com Chris Marker e Henri Michaux. Hoje, cinquenta anos depois de
realizado, o filme é apresentado em festivais com música rock ao vivo, diante de ávidas plateias jovens.
Tornou-se, por conseguinte, um clássico, quase um filme de culto, embora não seja cultuado com ironia, antes
pelo contrário. (RODRIGUES, 2021, p. 1)
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TOPOR, Roland (1938-1997)

Ciel Ouvert (1970)

Litografia, 65 x 48 cm

Galerie Hus, Paris
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Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Sem título, 2018

Nanquim sobre papel

Publicado em Zero Hora 2/2/2018

Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Sem título, 2018

Nanquim sobre papel

Publicado em Zero Hora, 23/7/2018
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A busca de referências nas obras de outros artistas para solucionar problemas de

elaboração é uma constante no modo de criação de Edu. O artista comenta esse modo de

fazer:

Às vezes eu empaco em uma coisa, daí procuro nas referências dos caras que
conheço como é que o cara resolveu aquilo, como é que esse cara desenhou essa,
por exemplo, eu estou fazendo um desenho que é muito engraçado, um personagem
tipo de cartum, e quero desenhar uma coisa específica, assim, que é difícil estilizar,
mas eu quero estilizar desse jeito, o Laerte faz umas coisas legais assim, então vou
dar uma olhada nas coisas do Laerte [...]

Depois que apareceu o google imagens, tu consulta ali, procura a referência, tu
achas, e claro, eu conheço, tenho uma coisa que já fiz nessa linha, então vou fazer
nessa linha. Fazia o primeiro, do primeiro colunista, e tentava manter aquilo para
todos os que vinham. (OLIVEIRA, 2020, p. 206)

Suas obras evidenciam esse recurso desde o início. Não é difícil encontrar entre

as ilustrações dos primeiros anos em que esteve à frente da coluna Opinião menção a outros

artistas bastante conhecidos no espectro das artes gráficas, como Maurits Escher e suas

escadas infinitas e ilógicas.

Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Sem título, 1995

Nanquim sobre papel

Publicado em Zero Hora, 28/4/1995
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ESCHER, Maurits Cornelis (1898-1972)

Relativity (1953)

Litografia, 29.7 x 28.8 cm
The Museum of Modern Art, New York

Escher continuou a aparecer em outras ilustrações mais recentes de Edu, ou seja,

há a permanência da referência, ainda que a obra mencionada seja outra. Edu não faz alusão

direta a Escher em suas declarações, no entanto ele recorre tanto à obra que alcançou maior

repercussão, tendo servido inclusive como inspiração para a construção de cenários de séries
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como Round 6, da Netflix, como a outras gravuras. A face sendo desenrolada em fita remete

à litografia que Escher fez ligando uma face feminina e outra masculina em uma mesma fita.

Em ambos os casos, é estabelecida uma convivência da figura referenciada com o

homem médio que perpassa as ilustrações de Edu no editorial. A figura masculina de terno e

gravata funciona como uma espécie de anti-empreendedor, um sujeito anódino que parece

acompanhar a vida como mero espectador, muito eventualmente surpreso, mas quase sempre

acomodado. Se nas escadas esse era o personagem que ali permanecia caminhando sem

alcançar qualquer deslocamento eficaz, aqui ele toma o lugar de observador da figura que se

desenrola e de sua oposição tanto em tamanho como em cores.

Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Sem título, 2013

Nanquim sobre papel

Publicado em Zero Hora, 31/8/2013
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ESCHER, Maurits Cornelis (1898-1972)

Bond of Union (1956)

Litografia, 25,4x 33,97 cm

National Gallery of Art, Washington

Edu também refere outros artistas quando pretende empregar uma obra mais

conhecida para conferir a seu desenho uma determinada chave de leitura. Assim acontece por

exemplo com o uso de O pensador, de Rodin. A escultura que remonta ao poeta Dante

Alighieri observando a sua obra A Divina Comédia, foi pensada em conjunto com A Porta do

Inferno, também esculpida pelo artista. Conquanto as peças tenham sido elaboradas

conjuntamente, a figura do homem reflexivo foi esculpida outras vezes, inclusive na versão

maior, hoje parte do acervo do Museu Rodin, em Paris, formato que se tornou mais notório e

permeia o imaginário coletivo. Mencioná-la é um recurso possível para invocar uma

determinada postura reflexiva e de ponderações, como aquelas que se espera daqueles que

clamam por “Uma reforma moral”, texto do editorial de 26 de junho de 2013, ou quem

aguarda por uma “Hora de ponderação”, título da opinião publicada em 13 de fevereiro de

2018.
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Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Sem título, 2013

Nanquim sobre papel

Publicado em Zero Hora, 26/6/2013
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Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Sem título, 2018

Nanquim sobre papel

Publicado em Zero Hora, 13/2/2018

RODIN, Auguste (1840-1917)

Le Penseur (1903)

Bronze, 180 x 98 x 145 cm

Musée Rodin, Paris
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A essa altura, já é possível ter uma visão ampla da produção artística de Edu, a

apresentação de alguns dos trabalhos realizados no jornal e fora dele permitiu abrir os olhos

para as soluções que esse artista vai adotando no seu fazer criativo. Também foi lançada uma

primeira possibilidade de análise dessas formas de atuação, através de particularidades

individuais, tais como a trajetória de produção da coluna Opinião do jornal Zero Hora e as

referências às quais Edu recorre. Todavia essa camada é apenas uma e não considera fatores

determinantes dos desenhos de Edu, como o fato de sua produção ser realizada em um

modelo de produção de grande escala, a redação de um jornal, questão que será abordada no

próximo capítulo, e as determinações que um texto estabelece para o fazer artístico de um

ilustrador, tema do derradeiro capítulo.
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2. REPETIÇÃO: modo de produção

“Esta cidade que se afana dia e noite, imensurável como o mar, com o

uivar e ranger de máquinas, estas linhas férreas erguidas por cima das

casas, esta ousadia de iniciativa, esta aparente desordem, que em

essência é a ordem burguesa no mais alto grau [...]”

Fiódor Dostoiévski, 1863

Até aqui, no desenvolvimento desta dissertação, as atenções estiveram voltadas

para o processo criativo de Edu Oliveira no âmbito pessoal, ou seja, para as estratégias que o

artista emprega sem considerar as condições externas impostas a essa atividade. Todavia, a

produção em escala industrial em uma redação de jornal não pode ser ignorada. Há uma

premência do imediato, da entrega em grande quantidade e em ritmo acelerado, que importa

sobremaneira para entender o desenrolar da atividade criativa.

Esse modo de produção desordenado, caótico, que se impõe ao artista é fruto da

ordem burguesa capitalista, que determinou uma quantidade enorme de modificações sociais

e culturais. A criação da obra de arte não passou incólume por essa reestruturação. Quem

bem atentou para essas mudanças foi Walter Benjamin em seu hoje clássico ensaio A obra de

arte na era da reprodutibilidade técnica:

Em contrapartida, a reprodução técnica da obra de arte é algo novo, que se realiza
na história de modo intermitente, em impulsos largamente espaçados, mas com
intensidade crescente [...]
Com a litografia, a técnica reprodutiva atinge um patamar fundamentalmente novo.
O procedimento muito mais sucinto, que distingue a aplicação do desenho sobre
uma pedra de seu entalhe em um bloco de madeira ou de sua fresagem em uma
placa de cobre, deu às artes gráficas pela primeira vez a possibilidade de trazer sua
produção ao mercado não apenas massivamente (como até então), mas também em
variações diariamente renovadas. Por meio da litografia, as artes gráficas
tornaram-se capazes de acompanhar o dia a dia de maneira ilustrativa. Elas
começaram a acompanhar o ritmo da impressão. (BENJAMIN, 2018, n.p.)

Ao estabelecer uma linha histórica de possibilidades técnicas, Benjamin não

pretende discutir cada uma das inovações, mas apontar as implicações dessas mudanças no

modo de produção. A possibilidade de reprodução técnica da obra de arte interfere naquilo

que o filósofo alemão denomina como aura:
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O que, porém, confrontava a ambos do mesmo modo era a sua singularidade; em
outros termos: sua aura. A maneira original de imersão da obra de arte no contexto
da tradição encontrou sua expressão no culto. As obras de arte mais antigas
surgiram, como sabemos, a serviço de um ritual - primeiramente mágico, depois
religioso. É, portanto, decisivamente significativo que esse modo de ser aurático da
obra de arte jamais se liberte totalmente de sua função ritual. Em outras palavras: o
valor singular da obra de arte “autêntica” fundamenta-se sempre no ritual.
(BENJAMIN, 2018, n.p.)

Conquanto esse ensaio tenha sido escrito em 1935 e seja amplamente19

conhecido, a atenção ao fazer artístico “não aurático” ainda é limitada. Poucos são os teóricos

que se dedicam a pensar o processo de criação levando em consideração esse formato social e

seus modos de produção, mas há aqueles para quem essa questão se impõe, inclusive porque

é determinante para seu próprio fazer artístico. Esse é o caso do artista francês Jean-François

Robic, para quem a “reprodutibilidade na arte não pode ser separada da industrialização,

incluindo uma industrialização da cultura, mas acima de tudo de uma hiper industrialização

da sociedade” (ROBIC, 2008, p. 11, tradução minha).20

Em seu livro sobre o tema, Copiar-Criar: ensaios sobre a reprodutibilidade na

arte, Robic também aponta o desenvolvimento técnico como questão fundamental. No

entanto, o artista francês transborda os limites das técnicas artísticas e salienta que essas

práticas foram aportadas nas artes pelos meios de comunicação e pela indústria:

Todas as novas técnicas usadas pelos artistas plásticos desde a invenção da
fotografia são essencialmente reprodutivas: foto, filme, vídeo, todos eles suportes
analógicos ou digitais, permitem cópias idênticas à matriz e, em sua vontade de
afirmar-se como arte original, vem somar-se às técnicas mais antigas de produção
reprodutiva das obras (gravura, litografia, serigrafia...). Esse conjunto de práticas é
resultante não só da arte mas de outras coisas, sobretudo dos meios de comunicação
e da indústria, o que traz um pouco mais de incerteza sobre o estatuto desses objetos
e recoloca seriamente em questão essa ideologia da originalidade, ainda que ela

20 La reproductibilité en art nést pas séparable de l'industrialisation, y compris d'une industrialisation de la
culture, mais surtout d'une hyper industrialisation de la societé [...]

19 A história da composição deste ensaio em suas quatro versões deixa claro que não se trata de diferentes textos
que Benjamin teria criado com propósitos específicos. Antes, essas variantes representam estágios na criação de
um trabalho que ia sendo recopiado e alterado ou, no caso da publicação em francês, o fruto de um compromisso
com os editores da revista do Instituto de Pesquisas Sociais. (SELLIGMANN-SILVA, 2018, n.p.)
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permaneça solidamente ancorada nos conceitos das artes plásticas e visuais21

(ROBIC, 2008. p. 39).

Além disso, Robic recupera a discussão sobre a aura. O cerne de seu pensamento

está justamente em defender que o processo de cópia integra a criação artística, apesar de

continuar sendo tratado como uma forma de violação da produção autêntica porque afrontaria

a singularidade da obra de arte:

O presente trabalho pressupõe que a arte seja entendida em duplo movimento:
inovação (ou os outros nomes que lhe são atribuídos - originalidade, singularidade,
progresso na arte ...) e reprodução (ou a cópia, o modelo ...). O mundo positivista,
assombrado pela religião do progresso e pelo culto do indivíduo, ou daquilo que ele
parece ser, apenas reteve a primeira proposição, referindo hipocritamente a
reprodução ao lado da trapaça, da falsidade, ou pelo menos do menor, embora nosso
mundo dependa dessa faculdade (industrial, mas não só) para aumentar
incessantemente sua riqueza. (ROBIC, 2008, p. 17)22

Ainda, o artista francês aponta para uma nova gama de soluções técnicas

decorrentes do desenvolvimento dos computadores. Seguindo na mesma linha, ele defende

que a criação também é influenciada por essa mudança de condição e que os resultados

decorrentes dessa alteração não podem ser ignorados:

Não temos mais que lidar com técnicas de impressão simples - continuam, claro -
mas o uso de computadores sugere a ideia de produzir imagens por esse meio, ou
seja, sem recorrer à captura fotográfica em qualquer nível (ponto de vista, clique,
etc.). Consideradas em parte como uma nova forma de desenhar imagens, as
tecnologias de infográficos representarão muito rapidamente uma espécie de
revolução em sua própria concepção e na relação que mantêm com a realidade23

(ROBIC, 2008, p. 19).

23 On n'a plus à faire à de simples techniques de l'imprimerie - elles perdurent, bien entendu - mais déjà
l'utilisation de l'informatique insinue l'idée de produire des images par ce biais, c'ést-à-dire sans avoir recours à
la saisie photographique, à quelque échelon que ce soit (prise de vue, clichange, etc.). Considérées en partie
comme une nouvelle façon de dessiner les images, les tecnologies infographiques vont très vite représenter une
sorte de révolution dans leur conception même et dans le rapport qu'elles entretiennent au réel.

22 Le présent travail présuppose que l'art s'entend dans un double mouvement: la novation (ou les autres noms
qu'on lui donne - originalité, singularité, progrès en art...) et la reproduction (ou la copie, le modèle...). Le
monde positiviste, hanté par la religion du progrès et le culte de l'individu, ou de ce qui semble l'être, n'a retenu
que la première proposition, renvoyant de façon hypocrite la reproduction du côté de la tricherie, du faux, ou
pour le moins du mineur, alors même que notre monde repose sur cette faculté (industrielle, mais pas seulement)
pour augmenter incessamment ses richesses.

21 Toutes les techniques nouvelles utilisées ár les artistes plasticiens depuis l’invention de la photographie sont
par essence reproductives: la photo, le cinéma, la vidéo, tous supports analogiques ou numériques, permettent
des copies identiques à la matrice et viennent, dans leur volonté de s’affirmer comme art original, s’ajouter aux
techniques plus anciennes de production reproductive des oeuvre (gravure, litographie, sperigraphie…). Tout cet
ensemble de pratiques ressortit à la fois de l’art et d’autre chose, surtout des médias et de l’industrie, ce qui
apporte un peu plus d'incertitude au statut de ces objets, te remet fortement en cause cette idéologie de
l’originalité, bien qu’elle rest solidement ancrée dans les concepts des arts plastiques et visuels.
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Robic defende, por fim, que a criação de imagens é sempre uma apropriação. O

artista emprega, inclusive, o conceito de readymade para marcar que toda a imagem já24

existe e ao artista cabe apropriar-se dela e fazer o exercício de reposicioná-la, sendo

exatamente esse caminho até o novo lugar a ser ocupado o que entendemos como processo de

criação:

Apropriar-se: tomar para si próprio uma coisa - aqui uma imagem - já existente:
ready-made. Qualquer imagem, considerando tudo o que é da ordem do visível e faz
imagem, é ready-made. O que chamamos apropriação é justamente esta intuição de
uma imagem-origem (e não original) em que se encontram todas as imagens, mas
sobretudo o reconhecimento de que isso já foi evocado do artista e da imagem. Para
mim, é a condição da obra. É a reprodutibilidade. (ROBIC, 2008, p. 36)25

Em seus escritos, portanto, Robic elabora uma abordagem do processo de criação

que reafirma a importância da cópia. O artista salienta que há um único movimento criativo

que engloba não só a produção como também, e de modo determinante ao resultado obtido, a

reprodução:

Uma obra que afirma a sua reprodutibilidade não é absolutamente desprovida de
singularidade [...] A necessidade de pensar a criação como um movimento único de
produção e reprodução constitui o ponto de vista que coloco aqui. Esses atos de nem
mais nem menos do que revisitar - não rever - a produção artística apresentando
uma situação complexa e contraditória, face à resistência das ideias sobre a arte26

(ROBIC, 2008, p. 37).

Também através dessa abordagem que olho para a obra realizada por Edu

Oliveira na coluna Opinião do jornal Zero Hora. Impossível ignorar que a publicação de

jornais diários é uma atividade símbolo dessa industrialização que impõe seu ritmo. Benjamin

inclusive menciona, em trecho já citado, que a impressão gráfica precedeu as artes visuais

quanto à possibilidade de reprodução técnica em grande escala. As ilustrações que Edu cria

26 Une oeuvre que affirme sa reproductibilité n'est pas pour autant dépourvue de singularité [...] La nécessité de
penser la création dans un mouvement unique de production et de reproduction constitue le point de vue où je
me place ici. Il s'agit ni plus ni moins de revisiter - pas réviser - la production artistique en présentant une
situation complexe et contradictoire, face à la résistance des idées sur l'art.

25 S'approprier: prendre pour soi en propre, une chose - ici une image - déjà là: ready-made. Toute image, voir
tout ce qui est l'ordre du visuel et qui fait image, est ready-made. Ce que dit l'appropriation, c'est justment cette
intuition d'une image-origine (et non originale) dans laquelle se retrouvent toutes les images, mais sourtout cette
reconnaissance déjà évoquée de l'artiste et de l'image. Pour moi, c'est la condition de l'ouvre. C'est la
reproductibilité.

24 Um termo cunhado por Marcel Duchamp em 1915 para descrever objetos pré-fabricados, geralmente
produzidos em massa, isolados de seu uso pretendido e elevados ao status de arte pelo artista que os escolhe e
designa como tais (READYMADE, 2021, tradução minha).
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acabam por ser, inevitavelmente, obras que afirmam sua reprodutibilidade, como aponta

Robic, uma vez que o artista está integrado à forma de produção do jornal e faz uso

consciente de ferramentas que decorrem dessa rotina de publicação. Não se está a tratar de

uma cópia desprovida de valor, mas daquilo que o autor francês defende como uma forma de

elaborar que deve ser valorizada nas suas peculiaridades.

As exigências quanto ao ritmo de produção na redação do jornal Zero Hora foram

cuidadosamente documentadas por Gilmar Adolfo Hermes em sua tese, cujo objeto são as

ilustrações em jornais diários. O pesquisador acompanha três dias da rotina da editoria de arte

do jornal e faz um relato bastante detalhado, inclusive sobre as atividades de Edu Oliveira:

Gilmar Fraga, que está em férias, visita a editoria de arte naquele dia e discute com
Edu a inserção do selo no editorial, enquanto esse faz o desenho. Começam a
analisar a possibilidade de dispor o texto em alinhamento diagonal, ao redor da
ilustração, no lugar de um formato quadrangular. Às 18h, Uchôa começa a testar
diferentes cores sobre o seu desenho, e Edu sai da sala com o desenho do editorial,
para propor outra solução ao diagramador da página.
[...]
Às 19h50min, Edu volta ao desenho do editorial, fazendo-o a lápis, com o primeiro
acabamento a nanquim. Às 20h, trabalha detalhadamente o desenho. Em meio ao
encaminhamento dos trabalhos, surge uma conversa sobre desenhos animados,
tendo como alvo Bob Esponja e seu criador. Esse teria raízes no underground, por
isso, os momentos de humor negro e o caráter bizarro. A conversa fluiu e surgiu o
personagem Soneca, lembrado por Rekern, como atração dos complementos da
programação dos cinemas na sua juventude. Batman, Capitão América e o Capitão
Lento, que seria o “herói brasileiro”, bem como o Senhor dos Anéis também foram
lembrados.
Edu descreveu o assunto do editorial como “os desafios que o Rio Grande tem de
enfrentar”. Disse que representou os “desafios” através de uma onda do mar ao
modo surrealista, embora o editorial deva sempre remeter a algo sério. [...]
(HERMES, 2005, p. 255)

Entre a criação, as determinações acerca da diagramação e a execução do

desenho, decorre um intervalo muito pequeno. O texto do editorial é diário e não pode ser

antecipado, razão pela qual o ilustrador necessariamente precisa criar algo novo todos os dias,

não há como adiantar a produção ou conferir a ela outro ritmo que não o mesmo imposto pela

edição diária do periódico.

A questão do tempo como fator determinante para o processo criativo em jornal

não é compartilhada por todos os ilustradores que operam nesses espaços. Anico Herskovits,

quando ilustrava em jornal, tinha um prazo exíguo para entregar seus trabalhos, a artista

chega a mencionar que certas vezes esse limite de tempo acabou por fazer com que ela
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recorresse a gravuras já prontas . Esse não é o caso de Guto Lacaz, artista que produzia27

ilustrações para a coluna da Joyce Pascowitch na Folha de São Paulo sem um vínculo

necessário com o texto. Ele mandava uma série de desenhos para a editoria, que decidia qual

deles seria publicado.

Em ambos os casos, há o emprego das técnicas reprodutivas listadas por Robic.

Contudo, no caso de Guto, não ocorre uma afirmação da reprodutibilidade determinando o

processo criativo, uma vez que seu fazer segue o mesmo padrão de criações destinadas a

outros fins.

Além do editorial, Edu ilustrava outras colunas fixas e recebia outras demandas

eventuais. Ou seja, a quantidade de trabalho e o tempo para a realização de cada um dos

desenhos sempre foi uma questão:

Uma vez eu fiz vinte e seis desenhos em um dia, sete horas, uma vez, uma vez só,
foi o recorde dos recordes, e eu considerei para essa conta, estava muito indignado,
considerei tudo nessa conta, pequena coisinha que a gente costumava não somar,
quando costumava nem considerar que era desenho, considerei tudo. Pediram tanta
coisa aquele dia, tudo tão em cima da hora que eu disse não, esse dia foi vinte e seis.
(OLIVEIRA, 2020, p. 193)

Assim, ainda que criar continue a ser um processo, há uma premência de tempo e

quantidade que não podem ser ignoradas. Edu adota estratégias para enfrentar essas

necessidades que em tudo condizem com a abordagem conferida por Robic ao pensamento

elaborativo. Tratarei dos dois procedimentos que se evidenciam ao olharmos para o editorial:

a anotação e a catalogação.

a) anotação

Recorrer a desenhos como forma de perceber e registrar o mundo para, então,

apropriar-se dele é algo bastante recorrente no processo criativo de vários artistas. Quem se

dedica a refletir sobre o tema, como Cecília Almeida Salles, costuma atentar para a existência

desse material:

27 Entrevista disponível em anexo na minha monografia de conclusão de curso intitulada Estratégias de uma
artista ilustradora: Anico Herskovits.
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[...] De um modo geral, pode-se dizer que o artista faz provisões: recolhe, junta e
acumula o que lhe parece necessário. São registros verbais, visuais ou sonoros de
apropriação do mundo, ou melhor, registros na forma mais acessível naquele
momento.
O artista tem maneiras singulares de se aproximar do mundo à sua volta. Os
cadernos de anotação guardam, muitas vezes, as seleções feitas pela percepção, ou
seja, o modo como o artista apreende e se apropria da realidade que o envolve
(SALLES, 1998, p. 123).

O que Cecília Almeida Salles aponta como a constituição de um repertório visual

a partir de registros dialoga com os apontamentos de Benjamin acerca da sucessão de técnicas

que permitiram um aperfeiçoamento da reprodução e com a proposta de Robic de pensarmos

a cópia como fator central da criação. Todos esses elementos nos estimulam a olhar para o

conjunto das ilustrações de Edu no editorial e dar a devida atenção às necessidades ali

atendidas concomitantemente com a produção de uma imagem suficientemente autônoma e

eloquente.

Muitos são os cadernos de desenhos preservados ao longo da História da Arte, o

que possibilita estabelecer reflexões sobre as formas como esses recursos são utilizados. Há

uma longuíssima tradição de desenho de observação. Quase todos os artistas em algum

momento fazem isso, alguns no seu momento de formação, outros ao longo de toda sua

trajetória (como Anico Herskovits). Eugène Delacroix é um desses tantos.
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DELACROIX, Eugène (1798-1863)

Caderno de desenho com vistas de Tours, França e seus arredores (1828-1829)

Grafite e aquarela sobre papel, 12.5 x 19.5 cm
Metropolitan Museum of Art, New York

Os cadernos deixados por Delacroix referem-se a viagens e lugares que
estimulavam novos olhares. Tanto na França como ao visitar o Marrocos, o artista repete essa
prática. Em artigo sobre a viagem de Delacroix ao Marrocos, Laís Guaraldo afirma o
seguinte:

Os cadernos cumpriram uma função de armazenamento e disparadores da memória
para, na ocasião de seu retorno, serem provas e testemunhos de sua experiência
visual minuciosa. Embora tenha realizado diversos registros extremamente
sintéticos, resolvidos em poucos gestos, a preocupação analítica é que dá a tônica
dos cadernos. (GUARALDO, 2011, p. 108).

É interessante observar que o desenho é usado como estratégia inclusive na

criação literária. A quantidade e a relevância de anotações gráficas desse gênero nos

manuscritos de Dostoiévski é surpreendente e demanda análise cuidadosa . Para o28

28 No artigo O processo criativo de Dostoiévski em Crime e Castigo escrito por Josh Jones e traduzido por
Márwio Câmara, disponível em
https://homoliteratus.com/o-processo-criativo-de-dostoievski-em-crime-e-castigo/, faz-se referência a estudos de

https://homoliteratus.com/o-processo-criativo-de-dostoievski-em-crime-e-castigo/
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historiador da arte Ernst Gombrich, essa profícua produção de imagens está relacionada com

as dificuldades do processo de criação:

Certamente, há exemplos e contextos de garatujas que sugerem uma conexão com
um “bloqueio mental”. Refiro-me às elaboradas garatujas encontradas nos
manuscritos dos romances de Dostoiévski. Aqui devemos de fato presumir que
essas fantasias serviam-lhe para que superasse um bloqueio ou um dilema que
impedia sua escrita e ofereciam uma alternativa que deve tê-lo ajudado a retomar o
desenvolvimento de sua invenção. (GOMBRICH, 2012, p. 223).

DOSTOIÉVSKI, Fiódor (1821 - 1881)

Manuscrito de os Demônios

Konstantin Barsht sobre o processo criativo de Dostoiévki. Konstantin Barsht é professor e pesquisador chefe no
Instituto de Literatura Russa (Pushkin House) da Academia Russa de Ciências e publicou, entre outros, o livro
Drawings in Dostoevsky’s Manuscripts.
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Há uma observação importante acerca do fazer criativo de Dostoiévski, sua

condição financeira . O escritor era levado a escrever em grande quantidade também pela29

necessidade de arcar com os custos da manutenção tanto sua quanto da sua família, e

exatamente por isso as eventuais dificuldades nesse processo precisavam ser solucionadas

com rapidez.

Edu Oliveira também afirma que faz uma grande quantidade de desenhos como

forma de evitar uma eventual dificuldade para criar, quando isso for imprescindível.

Enfrentando uma demanda diária de produção, ter recursos para solucionar uma situação

específica na qual a ilustração se mostre mais complicada devido a alguma condição (tema,

posicionamento editorial…) é uma medida importante. Soa algo inusitado que um artista com

tamanha quantidade de obras diárias acredite que terá dificuldades para criar. No entanto, Edu

salienta que não tem clareza de como cria, mas aprendeu a alcançar as condições suficientes

para se manter produzindo na quantidade que a demanda de trabalho costumava impor:

[...] então não tenho receita para fazer aquela coisa, mas sei a receita para criar um
ambiente onde ela pode aparecer, e essa receita muitas vezes é isso, parar, olhar, ler,
ver o que aconteceu antes, ver o que aconteceu depois, ver o contexto, isso para
tudo, desde um trabalho específico que tu está estudando, um texto, uma situação,
quando dá para fazer isso é sempre a melhor maneira, ler e interpretar, e para ser
ilustrador não poderia ser de outra forma, ainda mais tentando botar esse aporte
subjetivo que eu botava nos editoriais (OLIVEIRA, 2020, p. 213)

No caso, Edu desenha diversos temas das mais diversas maneiras. Ele o faz de

maneira sistematizada, em álbuns que versam sobre temas escolhidos como pontos de partida,

como motores da criação:

Esse albinhos, eles surgiram de uma necessidade que tenho às vezes, que é, tenho
que desenhar alguma coisa, mas pelo amor de Deus, o que vou desenhar? Eu quero,
mas não tenho nada para fazer. Olho meus próprios sketchbooks, as minhas coisas,
e acho, às vezes, um elemento e penso assim, é isso, e aquilo ali boom. Esse que eu
tenho feito agora, do bloquinho, foram todos assim, eu comecei a fazer umas coisas
que eu já fiz várias vezes, não sei se tu já viu, essa coleçõezinhas, que é uma coisa
que geralmente retomo quando estou seco, não tem, volto para isso um pouco, vou
lá e começo a chafurdar e claro que não faz igual, começa a criar um caminho [...]
(OLIVEIRA, 2020, p. 209)

29 “Dostoiévski estava ‘exilado’ na Europa, devido a suas dívidas, mas queria voltar à Rússia. Ocorre que, além
de não ter dinheiro para o transporte, havia o risco de Dostoiéviski ser preso por dívidas quando retornasse ao
seu país. Segundo ele, era impossível escrever fora da Rússia e isso dificultava muito seu trabalho, sem contar
que a distância também afetava sua relação com os editores e o impedia de negociar melhor as suas obras,
escritas sempre por necessidade financeira.” (ARTEAGA, 2011, p. 98).
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A repetição é um elemento relevante nos cadernos de desenho do artista. Ele

busca elementos básicos e os desenha de diversas formas, realizando uma espécie de estudo

de possibilidades. A verossimilhança dos desenhos perfeitamente realizados convive com os

objetos impossíveis. Cada elemento pode aparecer inteiro ou constituído pelas diversas peças

que o compõem, reais ou imaginárias. Cada rosto ressurge inúmeras vezes, com diversas

expressões. Os personagens são elaborados repetidas vezes e, em cada uma delas, o artista

explora um detalhe diferente. Os ângulos de apreensão dos objetos também são vários. Os

blocos trazem diversos temas que convivem nas mesmas páginas, assim, passarinhos podem

estar ao lado de armas, existindo uma similitude de traços aproximando esses dois objetos tão

contrapostos.

Eduardo Oliveira, EDU (1962)
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Eduardo Oliveira, EDU (1962)

As diversas possibilidades que o tema armas ganha nesses desenhos casuais,

feitos em pequenos cadernos, vão desde detalhes sobre as peças que poderiam compor cada

uma até como uma pessoa realizaria o porte. Há, inclusive, a imagem de um disparo e o efeito

de deslocamento de ar que isso poderia causar. Edu explora, retoma e repete os desenhos

enquanto imagina novas possibilidades. As armas impossíveis, que se retorcem sobre si
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mesmas, ocupam as folhas dos cadernos. Há nelas uma certa ironia que não chega aos

desenhos dos editorais, mais sérios e menos livres.

Eduardo Oliveira, EDU (1962)

A riqueza de versões e detalhes reverbera na construção de suas ilustrações para

a coluna Opinião. O tema violência, em seus mais diversos vieses, aparece inúmeras vezes no

editorial de um jornal de circulação diária, e Edu explora esse tema de modo similar ao que

abraça no seu caderno de desenhos, ou seja, em cada uma das oportunidades constrói a

imagem empregando novos elementos.

A mão apontando um revólver para alguém tem sido muito explorada por Edu. O

personagem que sofre a ameaça é pensado nas mais diversas versões. Há aquele que está

sentado em sua poltrona e se vê diante de uma mão armada gigante.
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Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Sem título, 2008

Nanquim sobre papel

Publicado em Zero Hora, 16/1/2008

Há também aquele que abre a porta e se vê diante da ameaça. É interessante

perceber, mais uma vez, como Edu explora a escala. O homem, sentado em sua poltrona, é do

mesmo tamanho que a mão que o ameaça, indicando sua pouca capacidade de apresentar

resistência. O indivíduo que abre a porta é ainda menor do que o revólver que está apontado

para ele e isso reforça ainda mais sua fragilidade.
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Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Sem título, 2013

Nanquim sobre papel

Publicado em Zero Hora, 25/4/2013

O soldado portando uma espingarda pode dar lugar a homens encapuzados

carregando metralhadoras ou a um homem com uma espingarda. A posição de enfrentamento

é semelhante àquela já explorada pelo artista, ainda que cada um dos personagens a realize a

seu modo.
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Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Sem título, 2015

Nanquim sobre papel

Publicado em Zero Hora, 15/8/2015

Edu também explora outra possibilidade que aparece em seus cadernos, as

munições. Ao remeter a esse pequeno elemento, consegue trazer o mesmo tema da violência

sob outra abordagem, e ainda esmiuça as possibilidades dessa diversificação. Assim, uma

mesma bala pode vir com mais elementos ou exclusivamente traçada e hachurada, o que gera

uma notável diferença quanto ao resultado de comunicação obtido.
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Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Sem título, 2017

Nanquim sobre papel

Publicado em Zero Hora, 31/10/2017

Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Sem título, 2018

Nanquim sobre papel

Publicado em Zero Hora, 29/3/2018
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Outro recurso do artista é, de alguma forma, uma retomada dos desenhos dos

blocos nos quais apareciam sistematizadas as peças de cada arma. Diferentemente daqueles

desenhos experimentais, contudo, Edu emprega a composição da arma para agregar a ela

alguma nova possibilidade de leitura. Assim, uma nota de dólar substituindo a peça que serve

para empunhar a metralhadora abre para ela camadas de interpretação que não existiriam caso

esse detalhe não constasse.

Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Sem título, 2018

Nanquim sobre papel

Publicado em Zero Hora, 16/2/2018

Há, ainda, a composição da imagem com outros elementos. O revólver saindo das

águas do mar, mais precisamente, de uma onda que o empunha. A ameaça em face da

pequena pessoa que navega com um barco a remo no mar revolto. Não encontramos todos os

itens nas mesmas páginas do mesmo bloco de desenhos, a criação alcança outras anotações

do artista, conforme veremos.
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Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Sem título, 2018

Nanquim sobre papel

Publicado em Zero Hora, 11/8/2018

Os desenhos de observação realizados por Edu também invadem, mais tarde, as

páginas do editorial do jornal. São nos cadernos, em seu período de férias na praia, que o

artista muitas vezes desenhou barcos a remo e seus integrantes em diversas posições.
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Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Também nesses momentos Edu não se limita a registrar uma única possibilidade.

O artista repete o barco em diversas posições, esquadrinha os ângulos como se pudesse se

deslocar e observar de diversos pontos a mesma cena. Além disso, Edu detalha os tipos de

embarcação. Além do barco a remo, o barco a velas e o pequeno navio também aparecem em

seus registros.
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Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Retoma-se, assim, o ciclo no qual seus desenhos incessantemente repetidos nos

cadernos retornam como soluções em suas ilustrações do editorial. O barco que aparece

ameaçado pelo revólver pode também navegar em um lago deserto e levar alguém que olha

um mapa em branco tentando se encontrar. A imagem traz um forte sentido irônico: o mar

secou e se tornou inavegável, tão inútil quanto o mapa que nada mostra ou quanto o terno

para um navegador.
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Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Sem título, 2012

Nanquim sobre papel

Publicado em Zero Hora, 17/5/2012

Há, portanto, um método bastante eficaz de se revisitar. Os desenhos que são

inúmeras vezes realizados em diversas páginas de muitos blocos de notas ganham novas

leituras para aparecerem nas páginas do jornal. As incontáveis perspectivas de um mesmo

objeto tornam a prática diária repetitiva menos angustiante. Ao apropriar-se do mundo, o

artista registra uma série de informações, conforme comentado por Cecília Almeida Salles,

mas também, e talvez aqui se encontre a razão pela qual a tarefa acabe por afastar uma

eventual dificuldade de criação, ocupa-se da atividade analítica, segundo pontuado por Laís

Guaraldo, ou seja, realiza antes a sistematização do desenho, a atividade mental que de fato é

o cerne do processo criativo.
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b) catalogação

No texto intitulado Nem acima, nem abaixo da lei, o jornal Zero Hora dedicou

seu editorial a tratar dos compromissos assumidos no discurso de posse pela

procuradora-geral. Já em Risco de casuísmo, o periódico discutiu as posições do Supremo

Tribunal Federal nas decisões sobre a prisão em segunda instância.

Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Sem título, 2017

Nanquim sobre papel

Publicado em Zero Hora, 19/9/2017
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Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Sem título, 2018

Nanquim sobre papel

Publicado em Zero Hora, 21/3/2018

Os temas não são diretamente vinculados e sequer referem-se a mesma

instituição, uma vez que a procuradora-geral integra o Ministério Público Federal, instituição

autônoma que não está subordinada ao Supremo Tribunal Federal. Os órgãos, apesar de

atuarem conjuntamente, exercem funções específicas.
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CESCHIATTI, Alfredo (1918-1989)

A Justiça (1961)

Granito, 330 x 40 x 148 cm
Supremo Tribunal Federal, Brasília

Ao ilustrá-los, contudo, Edu Oliveira empregou a mesma referência visual, a

escultura A Justiça, realizada pelo escultor moderno Alfredo Ceschiatti, em 1961, localizada
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em frente ao STF. Ao fazê-lo, o ilustrador vale-se de uma imagem que é recorrente no

imaginário nacional para, com isso, remeter a questões que envolvem o Poder Judiciário.

O recurso empregado revela algo que é confirmado em suas declarações. Ao

descrever seu processo criativo, Edu afirma que a catalogação é um de seus instrumentos de

criação, detalhando a forma como realizava a organização desses dados:

Meu catálogo era assim, que é no formato que tenho guardado até sair do jornal,
basicamente era assim, era um catálogo separado, um só para editorial, um só para o
resto. O editorial era semanal e mensal, eu não botava nome e nem indexava os
desenhos, sempre tive acesso a esses softwares que tu pode ver tudo como se tu
estivesse vendo contato de fotografia, então eu pensei assim. As vezes me pediam
um editorial em março, esse assunto é igual um que ilustrei em janeiro. Eu ia lá na
pasta de janeiro daquele ano e procurava, mas não é janeiro, quem sabe foi em
dezembro então estava lá o desenho em dezembro, tá, vou pegar um pedaço desse
desenho, vou recortar no photoshop, vou colar no outro e vou desenhar isso aqui e
tenho um desenho novo. Então eu comecei a catalogar desse jeito, para mim
funcionou, não tem indexação, não tem um catálogo tipo desenhos de cavalos,
desenhos de homens, desenhos de… é por data. (OLIVEIRA, 2020, p. 193)

Sua construção, em cada ilustração, conta não apenas com o repertório imagético

de outros artistas, mas também com um acervo próprio de ampla duração, pautando-se pela

época em que os desenhos foram realizados. “É a criação como seleção de determinados

elementos que são recombinados, correlacionados, associados e, assim, transformados de

modo inovador.” (SALLES,1998, p. 95).

Esse método de criação tende a ser problematizado no sistema das artes,

discutindo-se inclusive se estaríamos diante de uma ação que poderia ser considerada

geradora. Recuperam-se dilemas fundantes do próprio conceito de objeto artístico, como a

questão da reprodutibilidade técnica:

Mesmo na reprodução mais perfeita uma coisa se perde: o aqui e agora da obra de
arte - sua existência única, no local em que ela se encontra. No entanto, é nessa
existência única, e somente nela, que está realizada a história à qual a obra de arte
esteve submetida no decorrer de sua duração. Aí incluem-se tanto as modificações
que ela sofreu em sua estrutura física no decorrer do tempo como também as
relações de posse cambiante nas quais pode ter entrado. Os traços da primeira só
podem ser extraídos por meio de análises químicas ou físicas, que não se deixam
realizar na reprodução; os da segunda são o objeto de uma tradição cuja
reconstituição tem de partir da localização do original (BENJAMIN, 2018, n.p.).

É interessante notar que Benjamin dialogava diretamente com os escritos de Paul

Valéry acerca da criação, inserindo-se em uma discussão que posteriormente será retomada
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por Passeron. No entanto, a posição de ambos quanto à unicidade do objeto artístico é

divergente. Passeron apresenta o dilema, salientando a importância que era atribuída ao tema:

[...] É suficiente dizer que o próprio de uma obra (em qualquer época) é de ter sido
feita? Porém o que é fazer e, mais precisamente, criar? É criação qualquer
produção? Bastaria, então, reduzir a conduta criadora a um processo de produção, o
que ainda fazem aqueles a quem a obscuridade dita romântica do conceito de
criação inquieta. Dissemos que esta reticência é confusional. Todavia, para manter a
distinção entre produção e criação, é necessário especificar os atributos essenciais
desta.
No quadro geral da produção, afirmamos que a criação se caracteriza por três
diferenças específicas:
1. cria-se um objeto único (mesmo que seja feito como protótipo para ser
multiplicado);
[...]” (PASSERON, 2004, p. 11-12)

Todavia, suas indagações propõem outra leitura acerca da repetição empregada no

processo de criação. O relevante na obra deixa de ser somente o momento tido como

encerrado, em que ela foi feita, passando-se a considerar os sucessivos instantes em que ela

foi sendo construída e como essas configurações foram se sucedendo:

Aplicada aos diferentes dossiês tratados por Recherches poïétiques, esta definição
analítica resiste? Precisemos algumas dificuldades.
[...]
A repetição é considerada por Artaud como o mal absoluto – este é, com efeito, o

caso da repetição estéril, a de Sísifo – mas ela pode ser menos negativa e se integrar
às condutas criadoras. É então, uma repetição que, segundo a palavra de Deleuze ,30

“faz diferença”. Inúmeros outros fatores a fazem também e até aproveitam a
repetição para intervir. Deve-se, então, manter a distinção fundamental entre criar e
repetir?
[...] De fato, ao estudar a criação como apresentação, constatamos: a repetição é
poieticamente uma técnica de aprendizagem e preparação que visa um ato final,
aquele que se chama no teatro ou nas artes [ocasionais, casuais, fáticas] efêmeras,
uma “criação”. A obra paulatinamente apresentada deixa transparecer nela o rastro
da atividade apresentadora de valores outros que não os da própria arte. E a arte
pode então se definir, em toda a obra como uma espécie de apresentação,
sub-reptícia ou não, da atividade apresentadora. Chegamos a uma definição geral de
arte, que seria apresentação do fato de apresentar? Este fato de apresentar seria o
fato poiético fundamental? (PASSERON, 2004, p. 12-13).

Nesse contexto, as retomadas e reconstruções que Edu Oliveira emprega deixam

de ser encaradas como marcas de um não-fazer artístico. A possibilidade de enxergar a obra

30 O filósofo francês Gilles Deleuze reflete sobre a diferença e a repetição em sua tese de doutorado, publicada
originalmente em 1968.
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em constante reelaboração, adquirindo novos significados, permite o acompanhamento do seu

ato poiético, conforme nomenclatura adotada por Passeron, nas diversas cenas que o compõe.

Ao se debruçar sobre um acervo, organizá-lo de modo que se torne possível a consulta e

empregá-lo como recurso para alcançar um novo, Edu está ativamente criando. Não enxergar

ou não valorizar esse exercício, relegando a ele um papel de mera inatividade, implica ignorar

um fator determinante do trabalho realizado nas ilustrações do editorial.

Consoante já apontado na abertura deste capítulo, essas reflexões ganham uma

nova perspectiva com Jean-François Robic ao considerar a industrialização como uma

questão relevante no processo criativo dos artistas. Por certo, nem todos os processos serão

afetados por essa mudança de paradigma, há aqueles que produzem manualmente e

continuam a vincular-se a um modelo pré-industrialização.

Todavia, ignorar a criação de artistas para os quais o processo é diretamente

afetado pelo modo de produção nos impediria de pensar inúmeras questões relevantes. No

caso de Edu, seu vínculo empregatício com o jornal determina muito do que importa em sua

produção e a torna especialmente relevante justamente por lidar com tantos limites e pressões

e, ainda assim, mostrar-se tão profícua.

Ao artista, não importava sempre a novidade. Na verdade, retomar a mesma

imagem d’A Justiça permitia a ele superar a questão do tempo exíguo para a criação e

oferecer elaborações diversas, ainda que contando com trechos semelhantes.
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Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Sem título, 2013

Nanquim sobre papel

Publicado em Zero Hora, 17/1/2013

Se a imagem tomada em seu ângulo lateral rendeu algumas ilustrações, a simples

modificação de sua angulação permite ainda outras leituras. Edu a toma em um ângulo de 45

graus e a dispõe sobre um labirinto, o qual também é recorrente em sua obra, aparecendo

desde os anos inaugurais. Todavia, nesse caso não é possível falar em catalogação e em

retomada da mesma imagem porque somente após 2003 o artista passou a realizar o

armazenamento diário das imagens.
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Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Sem título, 1993

Nanquim sobre papel

Publicado em Zero Hora, 28/5/1993

Percebe-se, portanto, que o artista não está preso a um único recurso. Inclusive,

Edu refere que a necessidade de recorrer a seus próprios arquivos de imagens foi se tornando

mais premente com o passar dos anos:

Em função de tudo que aconteceu nos últimos anos esse prazo começou a ficar
muito curto, teve dias que eu só tive uma hora para fazer o editorial, daí não dava
para fazer, então isso, desde o início, as vezes aconteceu isso e eu comecei a
desenvolver uma tática de, além de guardar tudo que eu fazia, comecei a criar
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desenhos que pudessem ser intercambiáveis, então, às vezes, mudava também na
última hora. O editorial estava pronto às cinco da tarde, mas às seis e meia morreu o
não sei quem, e daí mudou, caiu o editorial, vai ter que falar da morte desse cara.
Bom, tu tinha que fazer um negócio assim, tu tinha começado o outro e diziam
“Não, Edu, deixa esse para amanhã e faz esse aqui.” Aí claro, eu tinha esse acervo
de coisa pré-pronta dos editoriais que eu fazia, então toda a vez que eu fazia um
desenho, se desse para fazer alguma coisa já desmembrada, por exemplo, eu
imaginava um homem em cima de um bote olhando de binóculo, então eu
desenhava já o homem separado do bote, fazia o homem inteiro, o bote inteiro, o
homem segurando o binóculo inteiro, porque depois eu tinha só o homem de
binóculo e eu tinha só o bote, então, em uma emergência dessas, podia
simplesmente pegar esse homem de binóculos e botar em cima de um chapéu que
tinha sobrado de outro desenho e pirava assim. (OLIVEIRA, 2020, p. 192)

É exatamente essa a estratégia com a qual nos defrontamos quando vemos a

mesma representação da escultura de Alfredo Ceschiatti, no mesmo ângulo de 45 graus, ser

empregada em outro contexto. O homem que a olha de cima, disposta em um gramado

qualquer, parece se perguntar o que ela estaria fazendo ali. Ou, quem sabe, a examina com

estranhamento, como se não a conhecesse.

Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Sem título, 2017

Nanquim sobre papel

Publicado em Zero Hora, 7/2/2017
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Novamente, Edu faz uso da alteração de angulação da imagem. A escultura

tomada quase frontalmente também aparece mais de uma vez em suas composições, ora

disposta em um descampado, sem qualquer outro indicativo a não ser o céu azul e o horizonte

que aparece distante. Ora a enfrentar a rainha em um tabuleiro de xadrez.

Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Sem título, 2018

Nanquim sobre papel

Publicado em Zero Hora, 6/1/2018
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Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Sem título, 2018

Nanquim sobre papel

Publicado em Zero Hora, 4/4/2018

Em comum nas imagens, além da figura, há o uso intenso do hachurado. A

representação de uma escultura em duas dimensões exige a construção dos volumes, o que

Edu realiza com a hachura. O mesmo emprego da trama aparece para criar a ilusão de

perspectiva, inclusive através das sombras.
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Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Sem título, 2018

Nanquim sobre papel

Publicado em Zero Hora, 28/6/2018

Por fim, A Justiça sendo devorada por um gafanhoto não deixa de ser mais uma

das retomadas, realizadas entre 2013 e 2018 e intensificadas após 2017. Ainda que a imagem

não esteja completa, o artista pôde realizar o acabamento do trechinho que aparece destruído

pelo inseto diretamente no computador, não necessitando repetir, de forma manual, a íntegra

do desenho.

Importante perceber, ainda, que Edu não recorre à catalogação em todas as

hipóteses de emprego de um mesmo elemento. Se observarmos as bolas de futebol das três

ilustrações que seguem, veremos que em cada uma delas os detalhes da bola são diferentes, o

que indica terem sido desenhadas especificamente para cada um dos três textos que

acompanhavam.

Nesse caso, a experiência do artista para realizar esse elemento manualmente

sobrepunha as vantagens decorrentes da existência de um desenho prévio porque a busca pela
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imagem anterior demandava que Edu procurasse em arquivos organizados por datas. A

ausência de outras formas de indexação acabava, muitas vezes, por tornar a busca demorada.

Aqui cabe pontuar que a estratégia de consulta ao arquivo não evita apenas a

realização da busca contando apenas com uma indexação por data, o que poderia ser

resolvido em minutos. O que o artista pretende evitar é ter de pensar a figura, achar

novamente uma solução já alcançada.

Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Sem título, 2013

Nanquim sobre papel

Publicado em Zero Hora, 5/7/2013
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Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Sem título, 2013

Nanquim sobre papel

Publicado em Zero Hora, 1/4/2013



134

Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Sem título, 2017

Nanquim sobre papel

Publicado em Zero Hora, 18/12/2017

Tem-se, portanto, um processo criativo complexo, perpassado por diversas

estratégias. No que se refere às demandas de produção determinadas pelo jornal, Edu

mostrava-se bem adaptado e sua organização para produzir foi sendo moldada, com o passar

dos anos, para alcançar composições que trouxessem novidade, ainda que os elementos ali

constantes já tivessem sido inúmeras vezes aplicados pelo próprio artista ou mesmo que ele

estivesse recortando um desenho anterior seu e o readequando em outro contexto.

Cumpre, então, atentar para a última grande questão que levanto acerca das

ilustrações do editorial do jornal realizadas por Edu: a relação delas com os textos que

acompanham. Esse é o objeto do capítulo que segue.
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3. ILUSTRAÇÃO: interação texto e imagem

“Quis dizer alguma coisa, mas não pôde pronunciar sequer uma

palavra: aturdira-se por completo, paralisado.”

Anton Tchekhov, 1886

No conto A obra de arte de Tchekhov, não é a obra que deixa o personagem

principal sem palavras, mas a surpresa diante do retorno do objeto depois de toda a estratégia

empregada pelo personagem para se desfazer do bem. Há uma circularidade que impõe o

retorno da peça para as suas mãos. De alguma forma, o debate acerca da convivência entre

imagem e texto, fundamental para entender como Edu Oliveira estabelece os liames entre

seus desenhos e o editorial, também incorre nessa circularidade.

As tensões e os limites das linguagens foram apresentados por Gotthold Lessing,

em seu clássico estudo intitulado Laocoonte ou Sobre as fronteiras da poesia e da pintura, de

1766, no qual busca fixar as especificidades de cada área. O discurso de muitos artistas sobre

suas criações tem como foco a primazia de uma linguagem sobre a outra. Talvez um dos mais

célebres artistas a colocar esse tema, Leonardo da Vinci, ao tratar do seu processo criativo,

tinha como questão cerne justamente o embate entre visualidade e escrita.31

Ocorre que mais recentemente essa relação de oposição entre texto e imagem deu

lugar a novas reflexões como a ideia de duplicidade da imagem. Esse conceito analisado pelo

escritor francês Maurice Blachot busca dar conta da complexidade que caracteriza a imagem,

sobre a qual ele tece as seguintes considerações:

Ela solicita, por seu ar de pergunta, toda nossa aptidão a responder, fazendo valer as
garantias de nossa cultura assim como os interesses de nossa sensibilidade. [...] Esse
desdobramento parece então ser seu desígnio e sua natureza: ela é essencialmente
dupla, não apenas signo e significado, mas figura do não figurável, forma do
informal, simplicidade ambígua que se dirige àquilo que há de duplo em nós e
reanima a duplicidade em que nós nos dividimos, em que nós nos juntamos
indefinidamente. (BLANCHOT, 2010, p.65-66)

31 “A alusão à prática do poeta não poderia ser mais significativa. Conhecemos a insistência de Leonardo da
Vinci na dignidade da pintura, em seu status enquanto umas das Artes Liberais e sua equivalência à poesia — ou
mesmo sua superioridade em relação a ela. Aqui, porém, nos deparamos com o resultado tangível e
transcendental dessa insistência. Como a poesia, a pintura é uma atividade da mente; logo, realçar o capricho da
execução de um desenho é tão inútil quanto julgar o esboço de um poeta com base na beleza de sua caligrafia”
(GOMBRICH, 2012, p. 214).
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As ressonâncias entre os pensamentos de Didi-Huberman e Maurice Blachot

quanto às interações entre imagem e texto são investigadas por Lilian Hack e Édio da Silva.

Suas conclusões em muito contribuem para entendermos que a coexistência entre essas duas

linguagens pode provocar uma instabilidade desejada tanto pela artista quanto pelo escritor:

Nesse jogo, sujeito e objeto são lançados a uma instabilidade, movimento em que o
sujeito se desfaz de si mesmo pela imagem, se desfaz de si no encontro com uma
obra. Momento em que a imagem solicita a palavra e em que a língua torna-se o
lugar desde onde podemos nos aproximar dela.  (HACK; SILVA, 2017, p. 69)

Nesse espaço de constante instabilidade da relação entre texto e imagem,

encontramos o fazer artístico de Edu. Estamos tratando da obra de um artista para quem os

níveis de relacionamento foram sendo escancarados com o passar dos anos, conforme sua

trajetória à frente da coluna de Opinião, já analisada no capítulo CRIAÇÃO: processo

pessoal, demonstra, e dominados através de diversos processos. É algo nesse sentido que

emerge da reflexão de Lilian Hack e Édio da Silva:

Cartografar, mapear, constelar são movimentos e não atribuições do jogo que
podemos assumir com a palavra diante da imagem. Movimentos de dar passagem às
imagens e palavras que tanto nas obras de Blanchot como de Didi-Huberman, não
implicam em uma hierarquização, uma submissão, e isso precisamente porque a
imagem é a dialética em suspensão, não apenas porque não há que se escolher, mas
igualmente porque não se pode acreditar, na palavra ou na imagem, qualquer
possibilidade de síntese de uma em relação à outra. Ambas configuram um regime
de visibilidade e enunciados possíveis, que as fazem saltar de suas entranhas.
Assim, a imagem não ganha autonomia em relação à palavra, mas encontra na
palavra um lugar de criação, de invenção. Movimento que a coloca numa relação
infinita com a palavra. (HACK; SILVA, 2017, p. 90)

Nessa elaboração que foi trabalhando com as camadas de vinculação entre texto e

imagem, Edu construiu a força poética de seus desenhos. Assim como as imagens produzidas

por tantos artistas para acompanhar textos, suas ilustrações sobrevivem de forma autônoma.

Além disso, a relação entre texto e imagem não se opera do mesmo modo o

tempo inteiro na história, e as alterações nessa relação decorrem da nossa sociabilidade e da

forma como compartilhamos o sensível. Nas palavras do filósofo francês Jacques Rancière:

Uma politicidade sensível é assim, de saída, atribuída às grandes formas de partilha
estética como o teatro, a página ou o coro. Essas "políticas" seguem sua lógica
própria e repropõem seus serviços em épocas e contextos muito diferentes.
Pensemos na maneira como esses paradigmas funcionaram no nó arte/política no
final do século XIX e início do século XX. Pensemos, por exemplo, no papel
assumido pelo paradigma da página sob suas diferentes formas, que excedem a
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materialidade da folha escrita: temos a democracia romanesca, a democracia
indiferente da escrita, simbolizada pelo romance e seu público. Mas temos também
a cultura tipográfica e iconográfica, esse entrelaçamento dos poderes da letra e da
imagem, que exerceu um papel tão importante no Renascimento e que vinhetas,
fundos de lâmpada e inovações diversas da tipografia romântica ressuscitaram. Esse
modelo embaralha as regras de correspondência à distância entre o dizível e o
visível, próprias à lógica representativa. [...](RANCIÈRE, 2005, p. 20-21).

O tema apresentado em A partilha do sensível é retomado em O destino das

imagens, momento no qual o filósofo se dedica a construir de maneira mais sistematizada sua

reflexão. Ele afirma que em uma sociedade na qual as formas de representação são estáveis a

palavra exerce um papel duplo:

Pois o regime representativo das artes não é o regime da semelhança ao qual se
oporia a modernidade de uma arte não figurativa, ou mesmo de uma arte do
irrepresentável. E o regime de certa alteração da semelhança, isto é, de certo sistema
de relações entre o dizível e o visível, entre o visível e o invisível. A ideia da
picturalidade do poema manifestada no célebre Ut pictura poesis define duas
relações essenciais. Primeiramente, a palavra faz ver, pela narração e pela descrição,
um visível não presente. Em segundo lugar, ela dá a ver o que não pertence ao
visível, reforçando, atenuando ou dissimulando a expressão de uma ideia, fazendo
experimentar a força ou a contenção de um sentimento. Essa dupla função da
imagem supõe uma ordem de relações estáveis entre o visível e o invisível, por
exemplo, entre um sentimento e os tropos de linguagem que o expressam, mas
também os traços de expressão pelos quais a mão do desenhista traduz aquele e
transpõe estes (RANCIÈRE, 2012, p. 20-21).

Ocorre que essa estabilidade não se mantém perpetuamente, sendo abalada não só

no plano da arte e da literatura. Rancière aponta o momento histórico em que a mudança se

evidencia e demonstra como se articulam uma série de alterações sociais que importaram em

uma nova forma de partilhar o sensível:

De fato, o momento do século XIX em que as imagens da arte se redefiniram na
relação móvel da presença bruta com a história cifrada é também o instante em que
se criou o grande comércio da imageria coletiva, em que se desenvolveram as
formas de uma arte dedicada a um conjunto de funções ao mesmo tempo dispersas e
complementares: dar aos membros de uma “ sociedade” com referenciais indecisos
os meios de se ver e de rir deles mesmos sob a forma de tipos definidos; constituir
em torno dos produtos comerciais um halo de palavras e imagens que os tornam
desejáveis; reunir, graças às prensas mecânicas e ao novo procedimento da
litografia, uma enciclopédia do patrimônio humano comum: formas de vida
distantes, obras de arte, conhecimentos popularizados (RANCIÈRE, 2012, p.
24-25).
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O filósofo define, então, esse novo momento como o regime estético das artes.

Nessa forma de partilha do sensível, o papel desempenhado pelas imagens é outro, uma vez

que se torna impossível atribuir um único significado a uma determinada forma visual:

No novo regime, no regime estético das artes, que se constitui no século XIX, a
imagem não é mais a expressão codificada de um pensamento ou de um sentimento.
Não é mais um duplo ou uma tradução, mas uma maneira como as próprias coisas
falam e se calam. Ela vem, de alguma forma, se alojar no cerne das coisas como sua
palavra muda (RANCIÈRE, 2012, p. 22).

Conforme depreende-se da detalhada elaboração de Rancière, o momento em que

o regime estético das artes se funda é exatamente o mesmo no qual a reprodutibilidade

técnica passa a ser uma constante. Ou seja, a publicação de jornais e a circulação de imagens

nesses espaços contribui para uma alteração na própria função da imagem, que já não pode

ser encarada como tradução de um texto porque desprovida de um sentido absoluto,

pré-fixado e comum a todos.

Inviável, portanto, refletir sobre o processo criativo de um artista que realiza seu

trabalho em um jornal sem atentar para esse novo papel da imagem. É verdade que, no

processo de elaboração dessas imagens, há uma parcela de questões que são colocadas a

todos os artistas e uma série de questões que aparecem somente para o ilustrador empregado

em atuação em uma redação de jornal. Contudo, é impossível ignorar que estamos diante de

ilustrações, obras que foram pensadas para existirem concomitantemente a um texto, gerando

interações e criando novas leituras possíveis decorrentes da convivência das linguagens.

Tanto no jogo instável de Lilian Hack e Édio da Silva quanto nas complexidades

conferidas à imagem no regime estético, encontramos a obra de Edu. Uma ilustração que

opera com sutileza em um espaço de complexidades, desenhos produzidos com a plena

consciência de que não são apenas duplos e também com as dificuldades decorrentes dessa

intenção de ser mais do que uma tradução.

Assim, a atenção deste capítulo se volta para a tensão entre linguagem e imagem,

razão por que busco analisar concomitantemente as duas formas de expressão. O texto será

abordado em diálogo com a imagem para entender como Edu Oliveira se comportava diante

do desafio de estabelecer vínculos que já não são mais absolutos e, portanto, podem e

precisam ser construídos novamente em cada publicação, todos os dias, no ritmo frenético de

um periódico diário. Essa elaboração nem sempre ocorre de maneira pacífica, havendo
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questionamentos quanto ao papel que a imagem passa a exercer em ocasiões específicas e a

eventual censura a algumas das soluções encontradas pelo artista. Diante da importância que

ganham essas situações de restrições impostas, elas também serão cuidadosamente

analisadas.

a) soluções

O jornal Zero Hora foi fundado em 4 de maio de 1964. Essa informação é

importante porque Edu Oliveira assume a responsabilidade pela ilustração do editorial do

periódico em 1992, ou seja, quando a linha editorial já tem um perfil bem fixado. Ao

observar os primeiros textos ilustrados pelo artista, percebemos que o posicionamento do

jornal acerca dos temas não se alterou muito com o passar dos anos; sendo, inclusive,

possível imaginar vários dos textos publicados na década de 90 repetidos recentemente sem

qualquer estranhamento. A postura adotada é quase sempre conservadora, alinhada com o

status quo e as forças hegemônicas do capitalismo tardio, tanto no plano político quanto no

plano social, apenas com pontuais e eventuais posições mais progressistas, principalmente no

que se tornou rotineiro denominar como “pauta de costumes”.

Os primeiros desenhos de Edu, no entanto, possivelmente causariam estranheza

atualmente, mas somente para o leitor acostumado a acompanhar a coluna. Isso porque a

relação estabelecida pelo artista entre texto e imagem foi sendo trabalhada com o passar dos

anos, mas seu traço já se mostrava característico desde o início.
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Página do jornal Zero Hora de 13/9/1992
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Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Sem título, 1992

Nanquim sobre papel

Publicado em Zero Hora 13/9/1992

É verdade que em um primeiro momento houve algumas ilustrações com o traço

mais simplificados, como é o caso da criança no ângulo de duas paredes que ilustra a coluna

A infância humilhada e ofendida. A forma como o artista realiza as hachuras é

particularmente diversa daquele que viria a ser o padrão das imagens que constaram no

editorial ao longo das décadas seguintes.
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Mas o mais interessante é perceber que nesse momento a ilustração ainda era uma

decorrência imediata do tema central abordado no texto. Tal constatação decorre do fato de

que para compreender ao que a imagem se refere normalmente não se faz necessário ler

integralmente a coluna, uma vez que a relação já aparece de modo evidente no título.

Página do jornal Zero Hora de 27/12/1992

O enorme peso pairando sobre a cabeça de alguém na iminência de cair porque

mantido apenas por uma corda que já não o suporta mais estabelece uma a relação direta com
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o título do artigo. A ilustração foi publicada na coluna A decisão esperada e reforça a ideia de

que já se sabe qual será a consequência da situação que está posta.

Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Sem título, 1992

Nanquim sobre papel

Publicado em Zero Hora, 27/12/1992

Nesse caso, porém, o desenho de Edu já traz um traço mais semelhante ao que

aparece nos anos seguintes. O artista dedica-se a trabalhar com hachuras, principalmente nas

sombras, não deixando dúvidas de que o enorme bloco pendente cairá sobre a pequena pessoa

que está parada sob ele. Além disso, a estratégia de usar a escala desproporcional dos objetos

já se mostra como uma solução para conferir ao desenho uma outra camada de leitura. A
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grande estrutura se impõe sobre o pequeno ser humano, que não tem condições de se opor a

ela.

É interessante, também, perceber que a sensação de iminente queda do objeto é

construída de maneira muito simples. Em cada lado do cabo que mantém a estrutura

pendurada, o artista faz dois traços. O mesmo aparece em cada ângulo visível do enorme

cubo que paira no ar. Ao observar esses traços, o espectador percebe que não há uma

estabilidade na estrutura. Essa forma de comunicar é bastante empregada nas histórias em

quadrinhos que eram lidas em grande quantidade por Edu “Porque o meu imaginário sempre

foi alimentado por tudo que eu li, por quadrinho, muito quadrinho, cinema, desenho animado,

as coisas dos outros todas [...]” (OLIVEIRA, 2020, p. 189).

A relação imediata entre texto e imagem logo será complexificada pelo artista no

decorrer de sua trajetória no jornal. Não demora muito para encontrarmos desenhos que

exigem do espectador uma leitura mais atenta tanto do texto quanto da imagem. Ao

corrermos os olhos pela coluna Opinião, nos deparamos com uma grande mão que surge do

andar inferior para operar instrumentos de navegação utilizados nos séculos XV e XVI como

o astrolábio e o sextante. Observando essa operação, há um pequeno ser humano, a

tradicional figura masculina de terno, recorrente nas ilustrações dos editoriais.

Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Sem título, 1995

Nanquim sobre papel

Publicado em Zero Hora, 11/8/1995
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Ao espectador não basta ler o título, A reforma administrativa, para

imediatamente perceber a que o artista se refere. Nas linhas seguintes, encontra-se uma

detalhada explicação de como acertar os gastos do governo não é uma tarefa simples e exige

atuações tanto na esfera tributária quanto na administrativa. Além disso, o editorial informa

ser necessária uma atuação conjunta do Poder Executivo federal e dos estados.

A dificuldade de operar os instrumentos de navegação constantes na imagem se

equipara, portanto, à complexa tarefa de administrar o país. Proceder uma reforma em tal

sistema demandaria cuidadoso manejo, assim como procede a grande mão ao tocar

delicadamente os aparelhos que indicam a direção.
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Página do jornal Zero Hora de 11/8/1995
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Página do jornal Zero Hora de 5/2/2003

Essa forma não tão imediata, na verdade bastante indireta, de construir a imagem

se perpetua nas ilustrações de Edu para o editorial, e vai sendo aprofundada com o passar dos

anos. Assim, em relação aos Caminhos do Rio Grande apontados por Zero Hora em fevereiro

de 2003, há uma grande preocupação com a economia, uma vez que, nas palavras do

periódico, os indicadores sociais registrados no Estado são “[...] claramente mais favoráveis

do que os contabilizados na maioria dos Estados brasileiros [...]”.

Para ilustrar a coluna, Edu propõe um mar revolto e alguém tentando navegá-lo

em um barco a remo bastante frágil. O esboço nos permite perceber que a preocupação32

central do artista com o desenho é o grande tamanho da onda em oposição à pequena e frágil

presença do barco. Há, ainda, uma hesitação acerca da posição da pessoa que conduz a

32 Os esboços das ilustrações publicadas nos dias 5 e 6/2/2003 estão disponíveis nos Anexos I 10 e I 11 da tese
de Gilmar Adolfo Hermes, intitulada As ilustrações de jornais diários impressos: explorando fronteiras entre
jornalismo, produção e arte.
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embarcação que aparece em um esboço representada duas vezes, uma mais inclinada,

portando um remo, e outra mais ereta.

Esboço

A imagem finalizada traz um barco sem remo. A pessoa que está na embarcação

maneja o leme, tentando dar direção ao pequeno barco que enfrenta a grande onda. Acerca

dos caminhos que o Rio Grande deve seguir, pode-se depreender através da ilustração que

não será fácil manter os rumos traçados.

É interessante perceber que o texto do editorial afirma que a forma adequada de

administrar o Estado está centrada na questão econômica porque “só há bem-estar social

quando se desenvolve a economia”. Um observador atento da relação do texto com a imagem

poderia perceber uma certa discrepância entre a certeza quanto aos rumos a serem tomados

indicada no texto e a evidente dificuldade de manter a direção indicada pelo artista em sua

construção visual.
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Esse olhar aguçado do artista para o texto não aparece somente aqui. A ilustração

de Edu é bastante sutil e seu traço clássico lhe permite explorar as camadas dessa construção

visual:

Eu procurava alguma coisa no texto que desse a justificativa para mim, eles sempre
deram espaço para isso, para essa subjetividade, desde o início do editorial, porque
muito leitor da Zero Hora não aceitaria aquele desenho se fosse em outro traço.
Como o traço era muito classudo e sempre foi nessa linha, ele sempre foi muito bem
aceitável, mas eu botei umas coisas totalmente ao contrário da opinião do jornal ali,
para quem podia ler as entrelinhas. (OLIVEIRA, 2020, p. 192)

Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Sem título, 2003

Nanquim sobre papel

Publicado em Zero Hora, 5/2/2003



150

Ao propor imagens com um vínculo cada vez menos óbvio com o texto, Edu se

permitia expressar, conscientemente, uma opinião crítica acerca do tema abordado na coluna.

Essa leitura mais apurada do artista vai sendo construída à medida que ele vai percebendo

qual a inclinação ideológica é adotada pelo periódico:

[...] uma brincadeira que ouvi muitas vezes lá no jornal e em outros lugares é assim:
só quem lê o editorial é o cara que escreveu, tu, e as pessoas que criticaram. Não
tem ninguém. O cara que revisou também lê, mas o jornal ninguém nunca lia, as
pessoas liam no máximo o título e a linha de apoio, a maioria das pessoas nunca
leram o texto inteiro, senão não ia ter tanta gente, as pessoas não iam subir tão fácil
em cima do muro como elas subiram trabalhando lá. Se as pessoas tivessem lido
como eu li, desde 93, os editoriais, eu não só tinha certeza que eles iam ajudar a dar
um golpe um dia, não sabia quando, como quando começou eu tinha certeza que
eles iam ajudar até o fim e iam ajudar depois, como estão ajudando agora, porque
estava ali, está escrito tudo, tudo, sempre foi escrito, eles nunca esconderam nada
para quem leu e interpretou, tudo, tudo, tudo, está ali, tudo que eles acham que tem
que tirar, tudo que eles acham que tem que cortar, tudo que eles acham, está tudo
ali. Eu tinha que ler, interpretar e fazer um desenho que depois eu tivesse uma
justificativa. (OLIVEIRA, 2020, p. 213)

Página do jornal Zero Hora de 6/2/2003
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Ao leitor que no dia anterior observou uma certa contradição entre o timoneiro

enfrentando dificuldades e o certeiro posicionamento do jornal, a pessoa afundada no solo e

com uma enorme bola sobre a cabeça pode também ser pensada de diversas formas. Para o

editorial, há a certeza de que os impostos pagos pelos brasileiros não são devidamente

empregados.

No desenho, contudo, a pessoa não está apenas com um problema, mas com dois.

Ter um peso enorme sobre a cabeça e estar afundando na terra podem ser dificuldades

relacionadas, mas por certo não são um único e exclusivo ponto a ser enfrentado.

Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Sem título, 2003

Nanquim sobre papel

Publicado em Zero Hora, 6/2/2003
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Outro ponto fundamental a ser considerado é que a ilustração não acontece

desvinculada de um contexto. As condições da vida diária estão impregnadas de repetições

que invadem várias (talvez todas) as esferas:

Praticamente todo nosso cotidiano pode ser vivenciado através da presença ou do
uso de múltiplos, cópias, reproduções, sejam essas roupas, computadores,
eletrodomésticos, edifícios, veículos, alimentos, medicamentos, imagens ou
comportamentos sociais. Com o advento da engenharia genética, transformam-se
ainda as possibilidades na reprodução de plantas, animais e seres humanos. São
estas circunstâncias que constituem ou afetam tanto nosso ambiente e nossas
condições materiais de vida, como nosso imaginário, nossas relações sociais, nossas
crenças e ideologias [...] (FERVENZA, 2017, p. 122)

Edu explora com habilidade as diversas multiplicidades e recorrências do

cotidiano. O símbolo da rede social Facebook, que invade a vida diária de tantos, é

empregado pelo artista quando a discussão gira em torno da atitude adotada pela plataforma

em relação às contas que violam as regras. O traço que compõe a letra “F” transforma-se em

uma mão que porta uma tesoura pronta para ser utilizada, ou seja, para cortar da referida rede

aqueles que não observam as normas pactuadas.
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Página do jornal Zero Hora de 27/7/2018
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Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Sem título, 2018

Nanquim sobre papel

Publicado em Zero Hora, 27/7/2018

Nesse caso, Edu recupera a opção por uma relação mais direta entre o fato

ocorrido e a imagem. Importa perceber que o vínculo estabelecido pelo artista é com o fato,

não com a posição adotada pelo editorial em relação à situação. O jornal defende que a

melhor forma de evitar os problemas que decorrem do descumprimento das determinações é

a valorização dos perfis de órgão de imprensa e profissionais habilitados – essa posição não

está na imagem. Aqui, o que não aparece na ilustração é, também, uma opção do artista.

Ainda, é importante salientar que existem soluções recorrentes. É o caso do

emprego das bandeiras ou das cores de determinado país ou estado. Muitas são as vezes em

que Edu usa essas informações visuais para construir sua ilustração e isso permite ao leitor

estabelecer um vínculo bastante imediato, uma vez que o restante do desenho permanece em

preto e branco. Todavia, não há uma vinculação obrigatória entre o emprego desse recurso e a

percepção acerca do texto.
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Página do jornal Zero Hora de 8 e 9/7/2017

Em O país sem crise, o editorial discute a declaração “crise econômica no Brasil

não existe” do presidente brasileiro, na época Michel Temer. Afirma-se que a sentença não

corresponde à realidade e que muitos são os problemas que devem ser enfrentados pelo país

para alcançar uma posição tranquila e afastada da crise.

A ilustração de Edu apresenta uma mão cerrada portando uma bandeira do Brasil

rasgada. A mão é a única parte visível de um corpo que está submerso na água. As

dificuldades enfrentadas pelo país estão evidentes tanto no estado da bandeira quanto na

situação do corpo submerso.
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Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Sem título, 2017

Nanquim sobre papel

Publicado em Zero Hora, 8 e 9/7/2017

A mesma mão empunhando uma bandeira aparece em Pensar o Rio Grande. Mas

aqui ela está em farrapos, tremulante, diante de um céu azul. A ilustração foi realizada em um

20 de setembro, data na qual se comemora o aniversário do Movimento Farroupilha, e a

situação da bandeira é uma clara alusão ao termo farrapos, que identifica as pessoas que

batalharam contra o governo centralizado do país.

O editorial indica existir uma série de dificuldades políticas e econômicas a serem

enfrentadas pelo estado. O fato de a bandeira estar em frangalhos também remete a essas

dificuldades, mas diferentemente da situação construída na ilustração anterior, a bandeira

tremula em um céu azul com poucas nuvens. Se o recurso visual empregado é, em grande

medida, similar, inegável também a distinção das situações que aparecem tanto nos textos

quanto nas imagens.
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Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Sem título, 2017

Nanquim sobre papel

Publicado em Zero Hora, 20/9/2017
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Em suma, texto e imagem convivem de diversas formas nas ilustrações de Edu.

Não há uma única solução, porque já não é mais possível atribuir para uma imagem um único

sentido mas também porque ao artista interessa ter uma gama de possibilidades maior. A obra

de Edu não se resigna com a posição de mero acompanhamento do texto. Ela é elaborada por

um artista consciente de sua autoria e das possibilidades que a forma lhe concede, razão por

que poucos foram os momentos em que se impuseram limites à publicação. No entanto,

quando aparecem, esses limites se configuram como censura.

b) embates

A existência de temas sensíveis sempre foi uma realidade no que diz respeito ao

editorial do jornal Zero Hora. Os proprietários do periódico adotam um viés ideológico

bastante claro, de perfil conservador, que é reconhecido pela população local, razão por que

muitas das manifestações políticas de rua dos últimos anos tiveram como alvo o prédio da

instituição .33

Essa posição sempre provocou “uma espécie de censura prévia”, ou seja, a

imposição de limitações ao conteúdo veiculado no jornal antes mesmo da publicação ocorrer.

Essa patrulha, operada por editores em cargo de chefia, também se aplica às imagens, o que é

muito bem retratado no relato constante na pesquisa de doutorado do jornalista Gilmar

Adolfo Hermes:

Às 18h12min, Edu começa a fazer o desenho para a página editorial. “É sobre ala
radical do PT, a oposição do PT dentro do PT [Partido dos Trabalhadores].” O
desenho é feito a lápis e, após, sobrescrito com caneta nanquim. Nesse dia,
especialmente, o editorialista pediu para que aguardasse a liberação. “O mais
complicado é se vão aceitar a idéia ou não. Depois, é só fazer o acabamento. Agora
que a idéia está definida, vou me dedicar para outra coisa”, disse, enquanto
aguardava o retorno (HERMES, 2005, p. 253).

No editorial Fogo amigo, o periódico defende que a maior resistência enfrentada

pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva não estava na oposição, mas em alas do seu

próprio partido. A publicação ocorreu um mês após o início do governo e defendeu a

33 Notícia sobre protestos contra o Grupo RBS disponível em
http://cutrs.org.br/manifestantes-protestam-contra-o-golpe-em-frente-ao-pmdb-e-a-rbs-e-prometem-nao-sairemo
s-das-ruas/
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necessidade de o presidente “agir com responsabilidade”, não permitindo a atuação de setores

do seu próprio partido.

Página do jornal Zero Hora de 4/2/2003

O desenho proposto por Edu ao editorialista era composto por uma estrela que

servia como fortaleza protegendo alguém dentro dela. Para a figura central, foram sugeridas

duas possibilidades, alguém portando um escudo, uma lança e um capacete ou uma pessoa

tocando uma trombeta.34

Conforme percebe-se na imagem que foi publicada, a opção recaiu sobre a pessoa

portando um escudo, uma lança e um capacete. Essa escolha concedeu à ilustração um tom

34 O esboço da ilustração publicada no dia 4/2/2003 está disponível nos Anexos I 6 da tese de Gilmar Adolfo
Hermes, intitulada As ilustrações de jornais diários impressos: explorando fronteiras entre jornalismo,
produção e arte, realizada no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Universidade do
Vale do Rio dos Sinos (Unisinos).
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mais belicoso, condizente com a construção almejada pela linha editorial, que pretendia

reforçar a concepção de que o Partido dos Trabalhadores (PT) atacava seu próprio presidente

e que as posições encampadas pelo partido não poderiam ser realizadas.

Esboço
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Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Sem título, 2003

Nanquim sobre papel

Publicado em Zero Hora, 4/2/2003

Os limites do exercício desse controle foram sendo ampliados com o passar dos

anos e com o acirramento da situação política nacional. Edu refere que após a reeleição da

presidenta Dilma Rousseff os patamares dessas restrições foram elevados e imagens que até

então não seriam problematizadas acabaram sendo obstaculizadas por pessoas que sequer

deveriam desempenhar esse papel na estrutura do periódico, como ocorreu no episódio da

ilustração para o editorial que tratou do atentado no jornal Charlie Hebdo :35

[...] aí começaram a acontecer outras coisas assim, quando teve o atentado no
Charlie Hebdo eles fizeram um editorial falando sobre o terrorismo que ataca à
noite, disfarçado, e os terroristas que usam esse manto, eu não lembro o termo, mas
falava alegando que são religiosos, islâmicos, usam esse tipo de coisa para
escondidos fazer, era alguma coisa nesse meio, eu fiz uma lua cheia que na
realidade era vazada e de dentro dela saía um cara com uma AK-47 e capuz preto,
mandei e aceitaram. Fui para casa, me ligaram, ou seja, isso foi a primeira vez que
aconteceu, eu não tinha me dado conta disso, me dei conta depois da vez do Sartori,

35 Atentado terrorista realizado por dois homens armados com fuzis que entraram na redação do jornal satírico
francês Charlie Hebdo em 7 de janeiro de 2015, em Paris, e atiraram contra os jornalistas.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Atentado_terrorista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jornal
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1tira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Charlie_Hebdo
https://pt.wikipedia.org/wiki/7_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/2015
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
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o que aconteceu? Quando eu entreguei o desenho todo mundo que viu achou
normal, o cara que pediu achou normal, esse mesmo cara que pede para eu trocar,
que me ligou pedindo para eu trocar achou normal, passou por todos eles, foi para
baixar, quando passou na mesa do editor-chefe, que eu já não estava mais lá, era
mais tarde, era um cara que nunca mexia nisso, o cara resolveu implicar com a lua e
disse que o jornal ia ser acusado de atacar o islamismo [...] (OLIVEIRA, 2020, p.
199)

Eduardo Oliveira, EDU (1962)
Sem título, 2015

Nanquim sobre papel

Acervo do artista, 8/1/2015
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Página do jornal Zero Hora de 8/1/2015
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Eduardo Oliveira, EDU (1962)
Sem título, 2015

Nanquim sobre papel

Publicado em Zero Hora, 8/1/2015

O atirador com uma metralhadora saindo de uma lua cheia foi substituído por

uma mão desenhando um outra mão que escrevia a hashtag que se espalhou naquele dia, com

o texto Je suis Charlie. O desenho faz alusão ao artista que replica outro artista, em sinal de

apoio, mas abandonou qualquer referência ao universo islâmico, ainda que indireta, por

determinação expressa do editor-chefe do jornal.
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O segundo episódio, em uma organização cronológica, já foi narrado na

introdução. Diz respeito a uma ilustração do então governador do estado do Rio Grande do

Sul carregando um caracol na cabeça.

Retomo a situação somente para salientar dois pontos. O primeiro é que, para o

artista, esse foi o pior episódio de censura estabelecido pelo jornal:

O caso do Sartori na real foi o pior de todos porque ele ilustra muito bem, de uma
certa forma, toda a situação de decadência nesse caso, desse tecido do jornal e
daquele jornal em si e da maneira como as pessoas estavam trabalhando naquele
dia, ou seja, eu fazia os desenhos do editorial todo o dia e mandava para eles e eu
nunca fui censurado. (OLIVEIRA, 2020, p. 199)

Página do jornal Zero Hora de 6/11/2015
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O segundo diz respeito ao teor da nota de desculpas publicada no dia seguinte

pelo jornal. O que resta pontuado na nota é a responsabilidade dos governos anteriores pela

situação das rodovias gaúchas, aspecto que constava expressamente no texto do editorial. Da

necessidade de vir a público pedir desculpas pela imagem, depreende-se que ela se sobrepôs à

linguagem textual, tendo provocado maior repercussão do que o conteúdo da coluna escrita.

Nota publicada na página 4 da edição de 7 de novembro de 2015 do jornal Zero Hora

Por fim, Edu relata situação que para ele se equipara ao caso da ilustração sobre o

ataque à revista Charlie Hebdo, mas que ganha outra importância porque a imagem não foi

publicada e demandou-se a outro artista que realizasse a ilustração sem isso ter sido

previamente comunicado ao Edu. A narrativa acerca do ocorrido consta na entrevista do

artista:

A mesma coisa aconteceu depois, quando teve um massacre muito horroroso no Rio
de Janeiro e eles disseram que era um horror o que tinha acontecido no Rio de
Janeiro, isso foi em 2018 ainda, teve um massacre horrível, acho que no fim de
2018, início de 2019, porque tem tantos desses, foi antes da intervenção militar no
Rio. Teve um massacre horrível lá no Rio em que mataram um monte de gente,
passou dos limites, e eles fizeram um editorial sobre isso, dizendo que o Rio estava
de luto, estava em prantos, que tinha coisa demais, porque tinha arma para todo
mundo, os bandidos tinham armas, bateram nessa coisa das armas. Eu fiz um Cristo
Redentor clássico, no estilo do editorial, e pendurei uma AK-47 no peito dele, mas
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claro, como eu sou o Edu e nessa época eu já estava muito carimbado, eu tinha feito
o AK separado, com a correia de suporte separado, montei e mandei para eles. Não
deu outra, antes de eu sair eles me disseram, tem que tirar esse AK-47. Eu disse:
“Mas isso ilustra o que está dizendo no texto, que o Rio está armado até os dentes.”.
Ele não está atirando, ele está assim, botaram nele, porque eu ia fazer ele furado de
bala, mas achei que não tinha na narrativa, eu queria falar da arma mesmo, do
excesso de arma, tem arma demais, como se o Cristo, se alguém tivesse pendurado
lá. Não, não pode, os católicos vão se ofender. Não tinha falado nada de religião,
nada, era um símbolo do Rio, não é Cristo, mas eles usaram o argumento porque o
católico... Mas a gente vai dar importância para um católico que ligar para o jornal e
reclamar de uma coisa dessas? Seria nossa obrigação esclarecer ele: “Ai, Edu,
parece que tu não sabe onde tu trabalha.”. Tá, em cinco minutos eles já tinham o
Cristo sem [arma] porque eu fui lá e só desliguei o layer. (OLIVEIRA, 2020, p. 200)

As três imagens que seguem mostram o desenho inicialmente proposto, seus

elementos de forma individualizada e a imagem final apresentada por Edu para a coluna

daquele dia. O artista acreditava que o fato de ter sido apresentada apenas a imagem do Cristo

Redentor seria suficiente para resolver a oposição apontada pela editoria do jornal.

n
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Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Sem título, 2017

Nanquim sobre papel

Acervo do artista, 26/9/2017



169

Ocorre que não foi essa a oposição que se mostrou determinante. Ainda que o

Cristo Redentor seja um símbolo do Rio de Janeiro, a simples menção a uma imagem

religiosa vinculada a um texto que trata da violência pareceu inapropriada e a ilustração não

pôde ser publicada.

Edu não recebeu notificação da decisão. Conquanto conste em suas anotações que

a imagem do Cristo Redentor, sem qualquer outro complemento, foi publicada em 26 de

setembro de 2017, isso não ocorreu.
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FRAGA, Gilmar (1968)

Sem título, 2017

Publicado em Zero Hora, 26/9/2017

As situações de censura, inclusive prévia, impostas às ilustrações de Edu

demonstram que as relações entre texto e imagem estabelecidas pelo artista, apesar de terem

mantido sua característica de sutileza, passaram a gerar incômodo. Essa mudança de cenário,

aparentemente, está mais vinculada à conjuntura política que se impunha da redação do jornal

do que ao trabalho realizado pelo artista.

Não houve uma ruptura no padrão da produção de Edu que justificasse as novas

limitações impostas, os desenhos continuaram com o idêntico traço classudo, nas suas

próprias palavras, e com um grau de subjetividade alto, permitindo leituras abertas. Ocorre

que o Brasil já não é mais o mesmo, a nova situação – condensada em uma máxima na

internet – é a seguinte: “Quando a terra não era plana, não faltava comida”. Diante de

condições tão extremas, como a retomada da discussão acerca da suposta planaridade do

planeta e a insegurança alimentar que atingiu em alguma medida mais da metade da

população brasileira em 2021, sutileza já não pode mais ser aceita por quem é proprietário

dos meios de comunicação e pretende ditar os rumos.
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Conclusão

Eduardo Oliveira, EDU (1962)

Sem título, 2013

Nanquim sobre papel

Publicado em Zero Hora, 12/10/2013

A mão faz o traço. Sobre ela, alguém. Um homem diminuto e agachado,

observando, com os braços cruzados, a linha que surge. O que pensa esse sujeito? Quais

reflexões decorrem de seu ato de observar?

Ao olhar para a obra de Edu Oliveira no editorial do jornal Zero Hora, fui um

tanto esse personagem que observa a linha que se constrói, mas que ainda não foi encerrada.

Busquei acompanhar os procedimentos que levaram o artista a determinar qual seria aquele

traço, onde ele estaria, como ele seria realizado…
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Propus três grandes caminhos para abordar essa produção em suas diversas

facetas. Precedendo essas propostas de abordagem, apresentei um recorte do trabalho do

artista. Retomo cada um desses momentos da pesquisa buscando evidenciar no que

contribuíram para construir uma percepção adensada da obra de Edu, bem como possíveis

repercussões e contribuições para a pesquisa sobre ilustrações em periódicos no campo das

Artes Visuais.

*

Abri esta dissertação com um capítulo dedicado a apresentar o trabalho de Edu

Oliveira. O fiz para apontar questões que perpassam toda sua elaboração artística e que são

relevantes para as análises que se seguiriam, mas também pela necessidade de pontuar que

esta pesquisa dedica-se a refletir sobre o fazer artístico de um ilustrador que desenvolve seu

trabalho em jornal.

É verdade que existem relevantes contribuições para o tema no âmbito da

Comunicação, dentre as quais saliento As ilustrações de jornais diários impressos:

explorando fronteiras entre jornalismo, produção e arte, tese de Gilmar Adolfo Hermes

realizada no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Universidade do

Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) em 2005, e A construção da linguagem gráfica na criação

de ilustrações jornalísticas, defendida por Laís Guaraldo no Programa de Pós-Graduação em

Comunicação e Semiótica da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) em

2007. Ainda, o artista ilustrador é objeto da reflexão da historiadora da arte Paula Ramos, em

sua vasta pesquisa de mestrado e doutorado que deu origem ao livro A modernidade

impressa: artistas ilustradores da Livraria do Globo, de 2016.

Todavia, persiste a dificuldade em encontrar essa produção artística sendo

investigada no campo das Artes Visuais. Esta pesquisa buscou contribuir para que em alguma

medida diminuam as resistências em olhar para as ilustrações como arte, dedicando-se a

realizar um estudo de caso, o que possibilitou focalizar questões que são determinantes no

processo de criação do Edu Oliveira e que eventualmente podem ser significativas no fazer de

outros artistas.

Essa apresentação trouxe uma concisa biografia do ilustrador, e a organização das

obras foi estruturada através da classificação em três categorias: (a) ilustração em livros, (b)
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desenhos e pinturas e (c) ilustração em jornal. Identifico, em cada um dos casos, a

importância que essa produção tem no conjunto da obra e apresento alguns desenhos que

entendo exemplares para criar um panorama suficientemente abrangente do fazer artístico de

Edu.

Apontei as características que aparecem nessas obras e que encontrei também,

com papel relevante, nas ilustrações realizadas por Edu para o editorial do jornal Zero Hora,

objeto desta pesquisa. O uso da cor, a composição das imagens, a repetição como recurso

criativo, a limpeza do traço e a simplicidade dos desenhos aparecem nesses desenhos, assim

como a força poética, o poder de comunicação, a agudeza e a precisão em nos tocar.

Há uma constância e uma coerência nas soluções encontradas pelo artista que não

podem ser ignoradas. No primeiro capítulo, busquei apontar as questões que estão presentes

no conjunto da obra e no processo criativo de Edu, centrais, a meu ver, para se entender sua

atuação na página dos editoriais.

*

Os autores fundantes das reflexões acerca do processo criativo e da Crítica

Genética fundamentaram a discussão acerca das especificidades do fazer criativo de Edu

Oliveira. No segundo capítulo da dissertação, explorei as soluções que o artista adotou ao

ilustrar o editorial do jornal Zero Hora, intitulado Opinião.

Esse olhar não se restringiu a um momento único de sua atuação, mas buscou dar

conta de abarcar a trajetória de 26 anos na mencionada coluna. Para tanto, foram selecionadas

imagens dos anos iniciais de Edu como ilustrador de Opinião, desenhos do ano de 2003,

quando as imagens passaram a ser digitalizadas, e as últimas ilustrações realizadas pelo

artista antes da sua saída da redação do jornal.

A análise também fundou-se nas referências que Edu empregou. Foram

apontados artistas que muitas vezes nortearam a linha de Edu nesse espaço, mencionados por

ele em entrevista. Apareceram também artistas que funcionaram como solução em momentos

específicos, conforme minhas percepções.

A atenção à trajetória e às referências evidenciou que as estratégias de Edu para

ilustrar o editorial não estavam consolidadas de forma absoluta desde o primeiro momento. A

relação do artista com esse espaço elaborou-se com o passar dos anos e, apesar de apresentar



174

algumas características marcantes desde o primeiro momento, como o uso de hachuras, a

relação de escalas discrepantes entre os objetos que integram a imagem, a composição

explorando todo o espaço disponível ou uso de figuras humanas padronizadas, os desenhos

ganharam maior complexidade tanto em termos de forma quanto de conteúdo.

*

Conquanto as ilustrações de Edu no editorial de Zero Hora possam ser pensadas

enquanto soluções individuais do artista, parece pertinente que sejam consideradas as

demandas decorrentes desse modo de produção em uma redação de jornal. O terceiro capítulo

ocupou-se de trazer esse debate.

As reflexões do filósofo alemão Walter Benjamin acerca das alterações da

produção artística determinadas pela reprodutibilidade técnica foram conjugadas com a

abordagem do processo de criação que reafirma a importância da cópia, pelo artista francês

Jean-François Robic, para possibilitar uma leitura do trabalho de Edu que considerasse as

estratégias que ele empregou para atender a grande demanda, quais sejam, a anotação e a

catalogação.

No que diz respeito às anotações, observei como Edu trabalhava em seus

cadernos de desenho, retomando inúmeras vezes o mesmo tema sob diversas abordagens e

explorando as mais distintas possibilidades. O hábito de desenhar em cadernos de anotação é

uma recorrência na produção de inúmeros artistas, mas a função que Edu atribui a esse hábito

faz-se relevante sobremaneira, uma vez que está diretamente ligada tanto à sua necessidade

de desenhar sempre e muito quanto a seu receio de se ver diante de uma situação em que não

consiga produzir.

Além disso, abordei a catalogação que o artista realiza desde 2003 de toda a sua

produção de imagens para o editorial. O emprego de elementos recorrentes em suas

ilustrações acentuou-se após essa data, e isso se deve essencialmente à demanda de trabalho

em ritmo acelerado. Despender tempo com soluções que já haviam sido empregadas antes

deixou de ser uma possibilidade com o aumento da demanda de criação.

Se o fazer criativo já não podia depender exclusivamente da atuação manual do

artista, foi imprescindível que ele se adaptasse e se organizasse para conseguir entregar

rotineiramente uma produção em larga escala. Tal necessidade em nada diminui a riqueza de
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cada uma de suas ilustrações, uma vez que a repetição de elementos nunca implicou na

adoção de uma solução padronizada. Cada imagem foi criada atentando para as

especificidades do tema diário e específico de cada coluna e, várias vezes, retomando, a partir

de novos olhares, trechos de criações anteriores.

*

O último capítulo atentou para o cerne do problema da produção de um

ilustrador: a necessidade de estabelecer uma convivência entre linguagens. Texto e imagem

não alcançam o espectador da mesma forma e as especificidades precisam ser consideradas

pelo artista.

Se a discussão acerca do tema é antiga, os pensadores mais contemporâneos

ampliaram as formas de abordagem. Não faz mais sentido insistir em uma disputa entre

diferentes formas de expressão, em que uma teria de ser superior ou inferior à outra,

passou-se a pensar essa relação como uma tensão decorrente das especificidades. Essa

instabilidade do vínculo está presente nos desenhos de Edu, que não se apresentam como uma

tradução direta daquilo que o texto traz, o que, inclusive, seria inviável diante da atual

ausência de um sentido absoluto atribuído a uma representação, mas como uma interpretação

possível.

Decidi, então, examinar algumas das soluções encontradas por Edu para

equilibrar a instabilidade desta necessidade de convivência através de esboços que

mostrassem as opções do artista em um primeiro momento e o trabalho finalizado

(publicado), estabelecendo comparações. Além disso, trouxe desenhos que empregaram

estratégias similares apesar de interagirem com textos distintos.

Por fim, abordei as situações de embate, ou seja, os momentos nos quais as

ilustrações de Edu sofreram limitações e censura dentro da redação. A especificidade desses

momentos evidenciou que não houve uma alteração relevante na estratégia do artista, nem

mudança de questões formais que tenham implicado nas restrições. A conjuntura externa

(social e política) determinou um acirramento que impediu paulatinamente o emprego das

soluções sutis que marcavam o trabalho de Edu e demandou cada vez mais uma relação direta

entre texto e imagem.
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*

A pesquisa enfrentou algumas dificuldades como lidar com um acervo que está

em parte muito acessível, porque digitalizado, e em parte com um acesso dificultado, uma

vez que o jornal Zero Hora não disponibiliza livremente todo o seu repositório. As obras com

as quais tive contato foram cedidas pelo próprio artista ou disponibilizadas por ele em

plataformas digitais.

Houve, ainda, a grande disposição de Edu para falar. A entrevista concedida por

ele que integra essa dissertação, bem como as demais vezes que conversamos, esclarecendo

dúvidas e trocando ideias, permitiu que eu me aproximasse das obras não só através do meu

olhar, mas também a partir das questões que o artista considera relevantes. Considerando que

essa pesquisa se propõe a pensar o processo de criação, não ter acesso ao artista demandaria

outras abordagens.

*

Em suma, investigar a obra de Edu passou por entender a relevância deste tema

como contribuição para o campo das Artes Visuais. Nessas páginas, dediquei minha atenção

para o trabalho de um único artista. Cada autor e cada reflexão teórica que emprego me

auxiliam a olhar para a os desenhos de Edu através de uma perspectiva diferente. Busquei

construir uma reflexão que abarcasse tanto as características de criação que são específicas do

artista quanto aquelas que dizem respeito às condições de sua atividade de ilustrador em um

jornal de circulação diária.

No entanto, muitos são os ilustradores que realizam trabalhos notáveis e sólidos

em publicações periódicas. As produções desses artistas demandam pesquisas e

possivelmente algumas das reflexões aqui suscitadas possam responder a outras questões ou

suscitar novas dúvidas.

Um estudo de caso como o presente deve, e tentei seguir rigorosamente essa

condição, focar no específico, valorizar o próprio objeto e tirar dele as questões relevantes. É

importante que não se busque enquadrar o objeto em uma teoria, mas trazer aportes que

auxiliem a enxergar melhor o objeto eleito. Foi isso que busquei realizar e exatamente por
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isso não há aqui uma elaboração teórica fechada, mas costuras que permitiram novos

enfoques.

Isso não impede que a pesquisa seja extrapolada, inclusive para além da discussão

acerca da ilustração. Há artistas que são chamados a produzir em larga escala em outras áreas.

Há inúmeras possibilidades de convivência entre texto e imagem. Há uma série de análises

pontuais que possibilitam transbordamentos.

*

Por fim, cabe dizer que a realização desta pesquisa também é um processo. Os

olhares para cada uma das obras discutidas foram muitos, e diversas vezes as retomadas

exigiram novos caminhos. Pesquisar a ilustração de Edu demandou uma construção diária e

persistente desde que me formei na graduação em História da Arte, quando decidi que a

pesquisa realizada para o trabalho de conclusão de curso ganharia novos rumos através da

visualidade constante nas folhas de jornal.

Não há, portanto, um encerramento com a defesa da dissertação. Ela é, e assim

deve ser, um registro de um momento do pensamento. Reúnem-se aqui as reflexões que

decorrem de um aporte teórico específico, de uma seleção de imagens determinada, das

ligações que fui capaz de estabelecer entre cada um desses elementos. Novos olhares são

possíveis, bem-vindos e, ao fim, o grande desejo desta pesquisadora.
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Fontes primárias

Acervo digital do jornal Zero Hora.

Acervo do artista.

Relato e documentos disponibilizados por Edu Oliveira na rede social Facebook e no site

Flickr.
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APÊNDICE

Entrevista com o artista

Gravada em áudio na Livraria Cirkula, em Porto Alegre, no dia 12/2/2020. Na transcrição

foram eliminadas redundâncias e repetições próprias da linguagem oral.

Camila - Eu andei vasculhando a tua obra, mas encontrei pouca informação sobre tua vida,

tua formação, quem tu é?

Edu Oliveira - Eu nasci em Porto Alegre, em 1962, e desde cedo, pequeno, comecei a fazer

desenho. Depois fiquei sabendo, um pouco mais adiante, eu não me lembro exatamente

quando, que eu comecei a gostar de desenhar. Um pouco mais velho, a minha mãe me

mostrou um desenho que eu tinha feito com dois anos e era um carrinho razoável para uma

criança de dois anos. Eu não sei se foi influência um pouco da família desde essa época

porque meu pai trabalhava na Prefeitura, em um setor em que ele trabalhava com plantas

baixas de casas, ele era de uma das equipes que trabalhava com esse tipo de coisa, então ele

levava muito trabalho para casa, fazia freelancer em casa, então eu me familiarizei, e não

podia incomodar ele na hora que ele estava fazendo essas coisas. Tinha aquela coisa meio

icônica, a mesa de desenho dele, as coisas dele, eu podia mexer, mas não era meu. Talvez eu

tenha me envolvido desde pequeno, porque eu nem me lembro direito dessa época, mas eu

vivi isso e deve ter influenciado a lida dele com isso e eu gostar de fazer. Ele trazia muito

papel que sobrava para casa, então eu nunca tive problema com papel. Às vezes os amigos

vinham em casa, meus colegas da rua, e eu dava papel para todos porque nós brincávamos de

desenhar. Eles pediam: “Faz um desenho legal, mostra para o tio”, quando tinha visita. Não

dá para dizer direito quando foi escolha ou qualquer coisa, foi acontecendo. E daí claro, eu

acho que também pela prática, ele desenhava para mim coisinhas e dizia: “O que é isso

aqui?”, “Ah, o rádio.” Depois isso ficou sempre latente e eu sempre passei a ser não assim, o

cara que é conhecido por, mas é um cara que se alguém conhecia um pouco melhor na escola

ou coisa assim, é o cara que desenha, o Edu desenha, ele desenha, nas aulas de arte também,

era comum, assim, eu estudava em grupo escolar, as aulas de arte eram, em geral, sábado de

manhã, e a professora insistia na geometria, naquelas coisas burocráticas da matemática e

dava um espaço sempre vago, no fim da aula, em que ela deixava todo mundo brincar de
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desenhar o que quisesse, que era a parte mais divertida. As vezes eu começava um pouco

antes, porque já tinha terminado a tarefa, então corrigia essa dispersão. Também teve sempre

essa coisa meio fora do lugar como a mãe receber bilhete porque tinha desenho na margem

do caderno, esse tipo de coisa. No segundo grau também, a mesma coisa, “Quem vai fazer o

cartaz não sei do que?”, “O Edu faz, porque ele desenha.”, “Ele desenha a letra legal.”, eu

nunca escolhi. Eu aprendi uma frase, depois de velho já, mais adulto, que de uma certa forma,

para mim, ilustra um pouco, eu nunca soube exatamente o que eu queria ser, eu sempre tive

mais ou menos um foco do que eu queria não ser e essa coisa do desenho, como tinha esse

estímulo e esse aparente talento para fazer, sempre pareceu um caminho que quem fazia

estava menos naquela área que eu não gostava, gravata, banco, rigor, aquela vida que parecia

uma coisa meio, ainda mais nos anos 70, 80, que foi o grosso da minha juventude, quando eu

descobri tudo. Não teve muito essa coisa. Quando chegou na época do vestibular, começou a

complicar porque apesar de todo mundo reconhecer sempre que tu era o cara que desenhava,

quando tu dizia que queria ser isso as pessoas diziam que isso não dá dinheiro. A família toda

torcia o nariz. Foi chegando a época do vestibular e “O que tu vai ser?”. Pequeno tu dizia, às

vezes estava desenhando e te perguntavam “Vai ser desenhista?”, aquelas coisas. Quando

chegou na época do vestibular, vai fazer vestibular, não vai fazer... Minha família era de gente

muito simples, minha mãe nunca estudou muito, nem meu pai, então eles achavam assim,

fazer vestibular para que, não é melhor começar a trabalhar logo? Começou uma pressão,

simplesmente não entendiam, minha mãe dizia que esse negócio de desenhar é legal, mas isso

tu vai fazer depois de aposentado. Daí, claro, o que eu gostava, uma matéria que eu sempre

me interessei e eu gostei muito e me ajudou muito na escola, sempre foi meu segundo foco de

curiosidade, é até hoje, eu gosto muito, leio a respeito, era a biologia. Eu tirava boas notas,

gostava dos bichos, gostava de desenhar os bichos, tem um universo gráfico. Eu não fiz essa

relação na época, mas eu só fui me dar conta disso quando eu entrei na faculdade, fiz

vestibular para biologia, queria fazer para artes plásticas, mas a única pessoa da minha

família, de todo mundo que eu consultei, que disse não, faz artes, tu tem que investir nisso,

era um primo meu que todo mundo chamava de maluco, que hoje é da igreja teosófica e mora

na Austrália, ele é um grandão da coisa e se formou em filosofia, virou professor de inglês e

sempre foi isso, tem a vida dele, casado, tem filhos. Mas naquela época, ainda mais para

minha família do interior, “Mas o Pedro disse…”, “O Pedro é maluco.”. Então eu fiz

vestibular para biologia e foi aquela coisa, entrei, no início era bem legal, mas tinha todo um
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método e quantidade de coisa que não tinha nada a ver com aquele universo que eu gostava.

Claro que eu me destacava na aulas de botânica e de zoologia, como o cara que se dava muito

bem sempre nas coisas práticas todas, trabalho de campo, botânica e nos desenhos de

laboratório. Aí vinha a festa e tá, faz um cartaz, faz um desenho. Daí eu arranjei um trabalho,

porque eu já estava morando com os meu pais há muito tempo, estava chegando em uns vinte

e poucos e estava empurrando isso com a barriga, um sufoco, arranjei um emprego, fiz um

curso na UFRGS e virei um funcionário contratado da UFRGS na parte de processamento de

dados, eu era um técnico do CPD. Ganhei salário, era pouco, mas meus pais já ficavam está

trabalhando. Ficou um pouco, ainda, aquele empurra, empurra com a barriga e foram uns

anos assim, não sei exatamente quantos, sempre desenhando, lendo muito arte, bastante

quadrinho, fiz amizade com, não sei se tu lembra ou ouviu falar do pessoal que lançou

quadrinhos nos anos 80 aqui, revista Kamikaze, Eloar Guazzelli, esse pessoal, Pedro Alice,

conheci esses caras por causa de amigos da biologia que eram amigos em comum deles.

Esses caras viram que eu desenhava e disseram “Cara, por que que tu não mostra? Por que tu

não faz um portfólio e mostra? Olha os outros.” Então eu fiz e comecei a mostrar. Fui em

uma reunião da Grafar, que era um pessoal que fazia quadrinho e cartoon aqui em Porto

Alegre, na época se reunia, se reúnem às vezes, mas é uma coisa meio bissexta. Eu conheço

eles todos, mas não sou, sou meio satélite. Daí fui lá e um dos caras disse: “Bah, teu trabalho

é legal!”, no primeiro dia que eu fui o Iotti viu o portfólio e disse assim, “Bah, tem um cara

que tem um jornal de bairro e está afim de ilustrador, eu vou te botar em contato com ele, tu

fala com ele, pega um freela e já começa a fazer alguma coisa”. Eu achei ótimo e realmente

aconteceu, fiz alguns freela para esse cara, do jornal Já, que era Já Bom Fim. E, bom, só um

parêntese, eu entrei na faculdade antes disso, na Artes, um pouco antes disso e na mesma

hora aconteceu isso, concomitante, assim.

C- Artes Visuais?

E - Artes Visuais. Agora eu já tinha conseguido alugar um apartamentinho minúsculo, minha

família me ajuda indiretamente, não é tão aquela coisa, então vou fazer vestibular para artes.

Fiz, passei e comecei a fazer, também meio bissextamente, no início. É, fui bem bissexto na

UFRGS. Isso aconteceu em 88, 89. Daí apareceu, em 89 para 90, eu fui em uma reunião

dessas da Grafar e tinha o Jaca, Paulo Carvalho. Não sei se tu conhece o Jaca ou se tu

conhece o trabalho contemporâneo dele, mas eu não vou entrar em detalhes, é melhor tu

pesquisar por ti mesma. Tu conhece o Robert Crumb?
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C - Sim.

E - Pois é, o Robert Crumb, como artista, ele transcende todas as coisas de quadrinho. Para

mim o Jaca é a mesma coisa, só que brasileiro, é um cara assim que não tem, tu não pode

imitar o Jaca porque o trabalho dele é tão pessoal, tão rico, que tu até consegue seguir a

mesma linha, mas é uma escola sozinha, assim, e ele é muito prolífico. E esse cara viu meu

portfólio e disse “Legal, bacana.”, ele era muito taciturno. Passou uns dias e os caras me

disseram que o Jaca queria falar comigo. “Mas o que que houve?”. Os caras fizeram uma

equipe de arte na Zero Hora e um dos ilustradores que foi da equipe inicial saiu agora, um

ano depois. Era um ano que tinha equipe de criação, porque não tinha editoria de arte na Zero

Hora antes disso. Saiu um cara da equipe e eles querem alguém verde, como tu, então tu tem

que ir lá falar com editor, levar teu portfólio. Eu disse, bom, vou lá. O editor viu, passou um

tempo e ele disse “Tá, nós vamos te contratar por três meses.”, isso foi em 90 e eu realmente

era muito verde, muito verde. Comecei a descobrir várias coisas, aos trancos e com bastante

dor, nos primeiros anos, jurava que não ia passar dos três meses porque era um ritmo

totalmente inédito. Imagina, eu desenhava quando eu queria, em casa. Ali tu tinha todo o dia

horário, trabalho, e tu recebe uma pauta, mas ali encontrei um foco, porque uma coisa que eu

sempre tive no meu trabalho de arte, não é bem um problema, mas eu nunca, assim como essa

coisa de o que tu quer ser, eu nunca tive um universo pessoal que eu quero contar para as

pessoas com a minha arte. Um amigo meu me disse, vendo a quantidade de coisas diferente

que eu fazia, “Cara, tu vai se dar bem sendo ilustrador porque tu gosta de desenhar, mas tu

não é um cara que faz histórias e que conta histórias graficamente com as tuas coisas, tu faz

isso bem com as histórias dos outros, tu pega e ilustra coisas que o teu imaginário é

alimentado”. Porque o meu imaginário sempre foi alimentado por tudo que eu li, por

quadrinho, muito quadrinho, cinema, desenho animado, as coisas dos outros todas, assim,

para mim todo mundo é professor, de uma certa forma, até o cara mais ruim, porque ruim as

vezes é uma questão de tempo e de prática só, e depende de quem está olhando também,

então… realmente, ali eu comecei e é aqui que tem que ser porque se não for isso não vai ser

outra coisa, não dá, esse negócio das artes plásticas, eu nunca consegui me entrosar nesse

universo desse jeito, eu nunca tive uma proposta para levar. Daí eu fui ali, me adaptei, fiquei,

me contrataram e fui evoluindo ali dentro, meu trabalho foi melhorando, era bem, faltava um

foco no início, mas com o tempo foi melhorando, melhorando, melhorando, fui descobrindo

uns nichos, daí eu comecei a me analisar também, avaliar o teu trabalho, olha o conjunto dele,
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ver tua timeline, entende? Depois, quem me aperfeiçoou muito nisso e botou na minha cabeça

bem isso, que é tu classificar o teu trabalho e aprender a descobrir coisas dentro dele, foi o

Hélio Fervenza, quando ele foi meu professor, um baita professor na faculdade, eu não sei se

ele ainda está lá, no IA, mas ele foi meu professor de gravura e foi genial o trabalho dele, ele

me abriu muitas portas nessa parte, alguma eu já tinha, meio que tropeçando, entrado meio

sozinho, mas ele me ajudou a ver onde eu estava. Eu comecei a ver e, claro, com o trabalho

no jornal e a segurança que ele me deu, mais estabilidade financeira, eu pude ficar com a

minha companheira, ela também melhorou de trabalho, a gente pode fazer uma casa, esse tipo

de coisa, começou a surgir mais essa coisa de explorar a arte, a parte mais arte, e usar esses

conceitos formais, começar a pintar mesmo, pintar tela, outros processos, e eu comecei a

escolher, mas sempre com essa perspectiva meio ilustrador, eu vou fazer uma série de seis

trabalhos e o tema vai ser circo, parece uma ilustração, de uma certa forma, alguém deu um

tema, um argumento. Então eu nunca tive muita coisa assim, mas fiz alguma coisa nesse

sentido, e até hoje, quando eu faço alguma coisa mais de arte, para mim, e que eu faço

sequência, tento ter alguma coisa que eu possa depois encadear elas quando for mostrar,

então eu já botei elementos em trabalhos que ia expor, por exemplo, expor uma coisa para

alguém ou em algum lugar, eu tinha cinco trabalhos, mas um deles não se encaixava no outro

por algum detalhe, então eu incluía naquele trabalho que já estava pronto alguma coisa nova,

porque daí fechava com os outros, principalmente coisas assim, mais em papel e

experimentais. Foi isso, depois evoluiu, daí claro, o jornal chupa tua alma, com o tempo, e

Zero Hora foi foda trabalhar, os últimos anos, agora, foram insuportáveis, muito

insuportáveis.

C - Então me conta um pouco da tua rotina, como funcionava, tu recebia a pauta para o dia

seguinte?

E - Variou um pouco de época para época, mas em geral é assim, tu faz o jornal do dia, no

dia-a-dia em geral tu está disponível para a prioridade que é o jornal do dia, então, no caso

eu, agora, mais no final, que eu já era um cara mais multitarefas, acontecia assim, urgente

fazer um mapa porque caiu um avião, “Eu faço.”. Urgente desenhar o modelo do avião tal

porque a equipe está fazendo o infográfico e a gente precisa do desenho desse avião e o outro

está fazendo isso, o outro está fazendo mapa, o outro está fazendo não sei o que, então tu

pode fazer o desenho do avião de cima e de lado para a gente botar. “Eu faço.”. Então tinha

essa coisa do dia e junto com isso vinha, a coluna da economia tem sobrando um pedaço lá,
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ou tem uma coluna fixa, no início tinha muita coluna fixa que previa ilustração, por causa

desse projeto gráfico que foi o que me contratou. Esse projeto gráfico que me contratou e que

criou a editoria de arte, que foi do Luiz Adolfo Lino de Souza, na época, que foi o cara que

virou o editor de arte, criou a editoria de arte, contratou todos os ilustradores, juntou o

equipamento e deu as diretrizes, então esse projeto incluía vários lugares no jornal que

previam ilustração, tinha que ter ilustração. Claro, eu fui contratado nessa fase, então tinha

bastante coisinha, por exemplo, tinha muita vinheta, muito selo, muita coisa pequena. Eu

tenho centenas dessa época inicial, dos primeiros dez anos, de coisinhas assim, algumas

muito geniais, modéstia à parte, algumas muito engraçadas, eu podia, porque nesse espaço eu

podia experimentar. Depois que eu descobri que nesse espaço podia fazer experiência, não

precisava desenhar só a vaquinha no leilão, tu podia fazer uma coisa mais maluca ali dentro,

principalmente por causa do Jaca, ele abriu muito esse caminho para nós, ele fazia coisas

malucas lá, então entrei meio com essa, ele é dos malucos que veio dessa escola aí. No início

eu era muito tímido, travado para caramba, mas com o tempo eu fui pegando. Os outros

colegas sempre foram muito importantes nessa coisa toda. Vinha a pauta essa, que é coisa do

dia, uma ilustração pequena, uma não sei o que, uma não sei o que. As pautas maiores, como

colunista da semana, o cara sai na quinta e tem uma ilustração maior, esse cara chegava dois

dias antes, ou um dia antes, e tinha um ilustrador fixo para ele, em geral, eu me lembro que

logo em seguida peguei o Liberato, que era um cara que fazia uma vez por semana e

geralmente entregava uns três dias antes, ou dois, a coluna dele, então dava para fazer, errar,

perguntar para os colegas se estava legal, se faltava, se tava demais. Essas coisas mais prévias

davam um tempo de respiro, porque tu podia fazer de novo, tu podia experimentar um

negócio, não dar certo, tentar, os colegas davam palpites, podia jogar tudo fora e fazer uma

coisa bem pé no chão, dava tempo. Sempre essa coisa do prazo, mas tinha esse prazo junto,

às vezes o prazo do dia e às vezes dias seguidos era tão apertado, que aquilo que tu recebeu

com prazo de quatro dias antes tu só tinha um dia para fazer, porque tu só conseguia tempo

para fazer aquilo na véspera. Daí tu não tinha espaço para reclamar porque tu recebeu antes.

C - E quando tu passou a fazer ilustração do editorial, como é que funcionava?

E - Continuou igual, só acumulei o editorial junto, continuei com as mesmas tarefas todas.

C - E o editorial tu recebia de um dia para o outro?

E - É, recebia de um dia para outro ou algumas horas antes, em geral o jornal fecha, mudou

muito os horários de funcionamento, mas agora, quando eu saí, o jornal fechava, eles
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preferiam que estivesse tudo pronto no máximo, do máximo, dos máximos, as oito, então o

pessoal do editorial, o ideal para mim é que eles mandassem o editorial quanto mais cedo

melhor, para eu fazer aquele desenho. Em função de tudo que aconteceu nos últimos anos

esse prazo começou a ficar muito curto, teve dias que eu só tive uma hora para fazer o

editorial, daí não dava para fazer, então isso, desde o início, as vezes aconteceu isso e eu

comecei a desenvolver uma tática de, além de guardar tudo que eu fazia, comecei a criar

desenhos que pudessem ser intercambiáveis, então, às vezes, mudava também na última hora.

O editorial estava pronto às cinco da tarde, mas às seis e meia morreu o não sei quem, e daí

mudou, caiu o editorial, vai ter que falar da morte desse cara. Bom, tu tinha que fazer um

negócio assim, tu tinha começado o outro e diziam “Não, Edu, deixa esse para amanhã e faz

esse aqui.” Aí claro, eu tinha esse acervo de coisa pré-pronta dos editoriais que eu fazia,

então toda a vez que eu fazia um desenho, se desse para fazer alguma coisa já desmembrada,

por exemplo, eu imaginava um homem em cima de um bote olhando de binóculo, então eu

desenhava já o homem separado do bote, fazia o homem inteiro, o bote inteiro, o homem

segurando o binóculo inteiro, porque depois eu tinha só o homem de binóculo e eu tinha só o

bote, então, em uma emergência dessas, podia simplesmente pegar esse homem de binóculos

e botar em cima de um chapéu que tinha sobrado de outro desenho e pirava assim. Eu

procurava alguma coisa no texto que desse a justificativa para mim, eles sempre deram

espaço para isso, para essa subjetividade, desde o início do editorial, porque muito leitor da

Zero Hora não aceitaria aquele desenho se fosse em outro traço. Como o traço era muito

classudo e sempre foi nessa linha, ele sempre foi muito bem aceitável, mas eu botei uma

coisas totalmente ao contrário da opinião do jornal ali, para quem podia ler as entrelinhas.

Eles, uma época, disseram que isso era bom, que demonstrava que o jornal tinha espaço para

isso, eles gostavam, o próprio editor na época, não o que começou os editoriais, que foi o

Augusto Nunes, mas o que veio depois, se eu não me engano, foi o Marcelo Rech que disse

que ele gostava dessa coisa meio paralela ao texto, então nunca tive censura explícita ou

questionamentos no dia-a-dia. Eventualmente, alguma coisa, tu fez isso aqui ano passado

igual, quando a gente falou dessa data, tu fez um negócio muito parecido, quem sabe tu faz

um negócio meio diferente, esse tipo de coisa tinha bastante. Raras vezes, nunca tiraram um

desenho, eu também nunca fiz nada assim, vou botar na mesa e vou ver eles mandarem tirar,

nunca fiz, nunca cortei essa fronteira.

C- Tu tinhas um método para catalogar? Como tu acessava esses teus arquivos?
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E- Antes eu não cataloguei muito, eu só ia botando em uma caixa, guardando e ia para o

arquivo tudo, porque a gente scaneava os desenhos, não, no início, isso é uma outra história

que é o método, no início o método era diferente, tu fazia o desenho, tu não podia usar nem

meio tom, o desenho tinha que ser preto e branco e tu tinha que mandar para um outro setor

que fazia a foto e mandava para o fotolito, tu não podia alterar ele, mexer no desenho depois

de pronto, saía da tua mesa e não era mais teu. Quando a gente começou a ter acesso a

computador e digitalização e acesso a espaço, disco, servidor, antes até era o próprio

computador que dava para fazer isso, quando começou a fazer isso eu comecei a ver que dava

para guardar alguma coisa, mas não dei muita atenção a isso até os editoriais, porque quando

isso aconteceu eu já estava fazendo editorial a um tempão, já estava acostumado com a rotina

a um tempão, de fazer um monte de desenho. Uma vez eu fiz vinte e seis desenhos em um

dia, sete horas, uma vez, uma vez só, foi o recorde dos recordes, e eu considerei para essa

conta, estava muito indignado, considerei tudo nessa conta, pequena coisinha que a gente

costumava não somar, quando costumava nem considerar que era desenho, considerei tudo.

Pediram tanta coisa aquele dia, tudo tão em cima da hora que eu disse não, esse dia foi vinte e

seis. Tá, mas um tinha um por um centímetro. Não, mas um faltava uma hora para eu ir

embora, era uma da manhã, e me pediram meia hora antes. Depois claro, depois já estava

bastante tempo avançado nos editoriais, começou a popularizar os computadores e eles

começaram a se tornar individuais na editoria, eu tinha acesso a ter um, a scanear, eu tinha

acesso a controlar o meu desenho depois de digitalizado e aí comecei a guardar, comecei a

fazer pasta e comecei a guardar tudo que eu fazia que dava para passar pelo computador,

comecei um pouco a larga mão de mandar coisas para o pessoal esse que fazia e comecei a

fazer tudo e guardar comigo. Eu guardava os desenhos em papel comigo, algumas coisa, as

vezes, eu botava fora, porque era digitalizado e já estava guardado no formato digital. No

início eu botei muita coisa fora, depois comecei, sempre tive pena, teve uma época que eu

guardava até guardanapo, daí comecei a guardar de novo, mas comecei a catalogar esses e

todos que eu fazia que iam para o computador eram catalogados. Meu catálogo era assim, que

é no formato que tenho guardado até sair do jornal, basicamente era assim, era um catálogo

separado, um só para editorial, um só para o resto. O editorial era semanal e mensal, eu não

botava nome e nem indexava os desenhos, sempre tive acesso a esses softwares que tu pode

ver tudo como se tu estivesse vendo contato de fotografia, então eu pensei assim. As vezes

me pediam um editorial em março, esse assunto é igual um que ilustrei em janeiro. Eu ia lá
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na pasta de janeiro daquele ano e procurava, mas não é janeiro, quem sabe foi em dezembro

então estava lá o desenho em dezembro, tá, vou pegar um pedaço desse desenho, vou recortar

no photoshop, vou colar no outro e vou desenhar isso aqui e tenho um desenho novo. Então

eu comecei a catalogar desse jeito, para mim funcionou, não tem indexação, não tem um

catálogo tipo desenhos de cavalos, desenhos de homens, desenhos de… é por data. O ideal

seria ter um coleção de jornal do lado ou saber exatamente o que tu quer para procurar no

meu catálogo, que daí eu posso chegar por aproximação mais ou menos quando é que foi,

tendo a data fica mais fácil, e eu vendo o estilo também, às vezes eu sei, isso aqui eu fiz nos

anos noventa, dois mil e pouco, já no final. Eu nunca fui muito, o Edu sempre superestimou a

minha capacidade catalogativa, assim, então eu fui guardando, tenho tudo, agora no final eu

estava assim, tenho os editoriais guardados todos em computador, não quero mentir para ti

porque não conferi, mas eu tenho desde, com certeza, 2004, 2003, tenho todos que foram

digitalizados e passaram, todos, talvez tenha uma ou outra seção, mas todos que eu fiz e que

foram publicados estão guardados, assim, desse jeito, ano 2003, janeiro, fevereiro, março,

abril..., cada pasta com todos do mês ali, ou, no caso, se eu não fiz trinta porque saí de férias,

porque estava de folga ou porque não sei o que, nunca eram trinta, sempre tinha um domingo

de folga, um não sei o que, então algum colega fazia. E outra pasta, separada, que daí era por

editorias, 2003, lá a nomenclatura variou conforme o ano, mas assim, segundo caderno,

caderno de cultura, especiais, infográficos.

C - Nesses também tu recorria como acervo para montar alguma coisa?

E - Eventualmente sim. Esses outros desenhos eu te confesso que sempre tive a tendência, fiz

o possível para sempre fazer todos originais, mesmo que eu me copiasse, fizesse um desenho

muito parecido com um que eu já fiz, mas eu sempre cuidei para fazer todos originais,

principalmente quando a pessoa me dava com antecedência, porque eu achava sacanagem

simplesmente pegar um desenho e rebater, trocar de cor, que ninguém ia notar, um negócio

que eu usei quatro anos atrás. Tem gente que não ia notar, mas eu ia notar, tenho tempo, estou

aqui para isso, o cara me deu hoje, eu fazia, fazia porque gosto de desenhar e alguém está

fazendo a coisa que mais gosto, que é me dar um assunto para desenhar e deixar eu desenhar

o que eu quiser. Porque para mim uma coisa, sempre foi meio também de ilustrador, é essa

coisa de que tem alguns editores e alguns autores que têm uma dificuldade de entender que

quando tu é convidado para ser o cara, quer ele queira ou não, tu vai botar um pouco de ti ali,

entende? Tu não gosta de ser tratado como um pintor de parede, o cara que eu chamo na
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minha casa e digo isso aqui é tinta amarela, aqui está o pincel e essa é a parede, eu quero que

tu pinte de amarelo. Não vai ter nada teu ali, a não ser o profissionalismo, não respingou, não

sujou. Mas tem gente que trata ilustrador assim, achando que está te dando super espaço. Lá

no jornal acontecia muito isso, muito, muito, muito porque no jornalismo eles não tinham

menor, pelo que eu notei, o próprio Luiz confirmava isso, não tinham o menor investimento

em cultura visual para as pessoas, a não ser aquilo voltado para o prático, a diagramação, a

fotografia… A ilustração era secundário, não tinha cadeira de ilustração na faculdade de

jornalismo, nunca teve, não tem nem de história da arte. Até medicina devia ter um cadeira de

história da arte.

C - Vocês podiam dar opiniões, em algum espaço tu podia dar sugestões sobre diagramação?

E - Sim, sim, principalmente agora mais no fim. Agora eu tinha bastante liberdade pela

experiência, pelo tempo e também por me dar bastante bem com a maioria dos

diagramadores. Nos últimos anos, até eu sair, todo o retorno que eu recebi, sempre, os

editores gostavam muito de trabalhar comigo, os diagramadores gostavam, em geral, de

trabalhar comigo, porque eu sempre fui tolerante, sempre dava espaço, nunca cheguei

impondo, sempre pedi se dava. Quando me pediam a ilustração para a coluna do cara,

normalmente aquela ilustração era sempre assim [sinal com a mão indicando a direção

horizontal], mas essa semana eu li e pensei que ia ficar legal fazer um negócio de pé, vou

falar com o diagramador. Chegava para o fulano e dizia “Tudo bem, eu estou com essa página

aqui, a gente sempre faz assim, tem incomoda se essa semana eu fizer assim e te mandar um

esboço antes para tu preparar as coisas?”, “Não, de forma alguma!”, se a pessoa falava “Bah,

estou atucanada, fala comigo amanhã.”, então eu fazia esse jogo e conseguia o que eu queria.

Ou quando os caras vinham para mim e olha, o seguinte, nós estamos enredados, só tem esse

espaço para tu desenhar e vai ter que ser assim. Aí eu não ia teimar. Tentei sempre fazer o

possível para não ser prima donna, estrela, a não, não mexe, só se cortam uma assinatura ou

cortam o desenho pela metade eu reclamava. Vocês mandaram, isso aqui não sai mais do

fotolito, isso sai aqui dessa redação, se alguém mandou esse desenho faltando um pedaço é

porque quem fechou a página não prestou atenção e foi ou um diagramador, ou um editor, daí

eu reclamava, mas era raro.

C - Cada tipo de texto tem um estilo muito próprio, específico, inclusive quando tu ilustrou

livros. Como é que tu lidava com essa diferença de textos, entre as colunas de jornal, entre

outros espaços que tu já ilustrou, por exemplo livros?
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E - Eu lidava do mesmo jeito que eu lidava entre editorial e o resto do jornal. Eu sempre

tentava me colocar no olho de um editor de arte que não era eu, mas com o meu gosto. Então

eu pensava, isso aqui vai ficar mais legal em um estilo mais ou menos este, que eu curto. Eu

procurava referências de estilos, mais ou menos naquela linha e procurava o que era meu que

mais se assemelhava aquilo, como eu acho que um ilustrador tem que fazer, uma coisa meio

camaleão. Então o cara fez um coluna falando, uma coluna de verão, nós vamos ter uma

coluna de verão e tu vai ilustrar. “Ótimo, o que eles vão falar?” “Cada semana vai ser um cara

e ele vai contar uma experiência dele na infância no verão”. Então o que eu ia fazer, era

sempre uma coisa de verão, de praia low profile, férias, família, agradável. Então o que eu ia

procurar? Um desenho leve, um traço leve, procurar referências do que vi ilustrado nesse

sentido. Depois que apareceu o google imagens, tu consulta ali, procura a referência, tu

achas, e claro, eu conheço, tenho uma coisa que já fiz nessa linha, então vou fazer nessa

linha. Fazia o primeiro, do primeiro colunista, e tentava manter aquilo para todos os que

vinham.

C - Essa ideia de trabalhar em série, estabelecer uma série por coluna, funcionava?

E - Funcionava porque, por exemplo, o professor Moreno. Até tirarem a ilustração da coluna

dele no jornal, eu que ilustrei a coluna dele, desde que apareceu. No início ela tinha um viés

mais cultural, era uma ilustração maior, ficava em um espaço que tinha mais a ver. Eu fiz em

um estilo que ficou durante um tempão funcionando, tão bem que depois, quando ele

publicou um livro com a coletânea de todas as colunas, eu ilustrei o livro pela Companhia das

Letras, O prazer das palavras, volume I, eu acho. Era um que era todo ilustrado, eu fiz a capa,

só, para ele, fiz com as colunas que tinham saído no jornal. Eles me pagaram uma

porcentagem, o jornal aceitou, e aquelas todas que eu já tinha feito foram e tinha coesão total.

Se tu olhar o livro, é um livro que tem uma capa amarela, com uma mulher sentada na capa,

não sei se tu já viu?

C - Acho que passei por ele.

E - Eu podia ter trazido algum livro, quando te perguntei se podia eu não me dei conta disso.

C - Não te preocupa porque eu pretendo ainda entrar em contato contigo outras vezes.

E - Ótimo, porque eu tenho bastante tempo agora. Então sempre funcionou isso. No início eu

era meio criticado por várias pessoas, colegas, principalmente o pessoal mais antigo, do

próprio jornal e desse pessoal da Grafar, eu era criticado por não ter estilo. Depois, uma

época, o estresse do jornal ficou muito grande, foi na época que eu tive e comecei a perceber
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que estava descontrolando a ansiedade, era muito estresse, eu tive uma crise, fiquei uma

semana sem trabalhar. Eu fiz uma psicoterapia breve e uma das coisas que eu falei foi isso,

porque a gente fez uma entrevista falando mais do trabalho e eu levei um monte de coisa

minha, das coisas que tinha no jornal, avaliação, e quando eu mostrei para ela, porque eu

sempre tive muito baixa alta estima, vem desde berço, então eu mostrei isso para ela e ela

disse “Cara, mas esse é o teu estilo, não ter uma coisa específica, porque tudo que eu estou

vendo aqui super legal e são totalmente diferentes uma das outras, qual é o problema? Um

dogma, um negócio que te cega?” Isso me ajudou bastante, não matou o cachorro, mas

ajudou bastante. E eu comecei é assim, é isso mesmo que eu sou. Passei a conviver com isso

e voltou mais forte ainda essa coisa do editor de arte que incorpora. O que eu vou desenhar

para cá? Isso aqui eu acho legal, então vou fazer dentro disso aqui. Qual é o estilo meu, o que

eu consigo fazer mais perto disso? Porque eu não sou esse cara, eu não tenho esse talento,

então o que eu faço digno que seja mais perto disso? Eu tento fazer aquilo, que é a coisa que

acho mais digna, mostrável, parecida com aquilo que gosto e apresento. Não tenho pudor de

acharem está na escola, ótimo que alguém achou parecido com alguém que é genial, não tem

problema.

C - E o que tu acha que era mais complicado, lidar com essa diversidade ou lidar com o

tempo de produção?

E - Lidar com a diversidade é mais fácil do que lidar com o tempo de produção. O tempo

podia incomodar, principalmente quando as equações, naqueles dias em que os parâmetros

ficam justos demais, ou seja, a exigência de qualidade é alta demais e o tempo é curto demais.

Fica muito difícil. Uma pessoa que dá um prazo muito grande para mim, sempre foi assim

com meus freela, olha, como estou empregado, trabalhando, o freela é uma coisa legal para

fazer, mas se tu me der bastante prazo vai ser mais fácil porque posso fazer, a gente pode

negociar o número de esboços, eu posso fazer uma coisa e tu ajustar, porque uma coisa com

prazo curto, eu faço, tu aprova, eu te mostro, tu mudou de ideia e eu tenho que fazer denovo,

isso atrapalha tudo, me atrapalha porque eu já fico travado com o que vou mostrar para a

pessoa depois e se tem um prazo ainda em cima, tem retrabalho e essa dificuldade de

comunicação piora. O estresse para mim atrapalha exatamente a criação, ele ajuda até certo

ponto, mas é uma coisa muito assim, sabe aquelas coisa de bioquímica, quando um milímetro

a mais muda toda a equação, para mim é assim. O estresse é bom, alguém querer e alguém
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pedir é bom, mas alguém começar a passar um pouco desse limite, ou mudar acordos, isso já

tenciona bastante e começa a prejudicar um pouco.

C - E o que era mais fácil, a rotina do jornal ou os freelas?

E - O jornal sempre é mais fácil, porque por todo o estresse que eu tinha, os freelas, salvo

uma experiência que eu tive com a Companhia das Letras, que acho que foi a maior que tive

com livros e umas quando não era da Companhia das Letras, quando era Alfraguara e

Objetiva, tudo que eu publiquei com eles não se encaixou nessa categoria, mas o resto dos

freelas, principalmente aqui em Porto Alegre, eu sempre achei melhor trabalhar no jornal,

porque o jornal o seguinte, o jornal tinha um salário fixo que eles não negociavam comigo,

me pagavam no final do mês, fora o resto de trabalho, das coisas que o trabalho te dá, e todo

o estresse e incomodação que eu tinha ali, booling, assédio moral, qualquer coisa que estava

ali, tinha horário para começar e acabar e igual eu recebia no final do mês. Já os freela não,

os freela, minha experiência muito comum era a pessoa te contatar, te encher de elogios, dizer

que gosta do teu trabalho e dizer o que quer que tu faça, tu diz que vai fazer e dá o preço, a

pessoa diz “Ah, mas é muito caro!”, tá, mas é o preço médio de um ilustrador aqui de Porto

Alegre, que as pessoas cobram, não, mas esse preço fulano, que é famoso, cobra. Daí é outro

problema envolvido. Tá, tudo bem, a gente só pode pagar tanto para ti, então tá, vou aceitar, o

prazo é bom, é um ganho extra, vou aceitar, azar que eles não querem meu preço, vou fazer.

Tu faz. Daí começa, “Dá para mexer em alguma coisa?” Tá, dá, tudo bem, aí tu mexe uma

coisa só, não deve ter grandes problemas, não mexeram muito, tá bom, daí tu termina e tu

entrega, quando vão pagar? Teoricamente era assim, um mês depois, em geral, um mês

depois tu recebia os freela e alguns lugares tu era humilhado, tinha uma revista de um

sindicato que eu fiz algumas vezes e depois parei de fazer porque primeiro, todo mundo

queria mexer no desenho depois de pronto, tu te incomodava muito para fazer, tinha que

remexer o desenho várias vezes, como na época eu já estava fazendo de casa, por internet, eu

até fazia, as vezes, porque conhecia o cara que pediu, fiz vários, mas a última vez que eu fiz

passou de todos os limites porque além de atrasar o pagamento e eu ter que cobrar duas

vezes, me pediram para ir receber na sede do sindicato, quando fui lá receber me trataram

pior que em um banco, eu tive que me identificar na entrada, me identificar no primeiro

andar, me identificar no segundo andar, depois preencher uma ficha na portaria, depois uma

pessoa mal humorada te entrega um cheque que tu tem que ir em um banco descontar. Então

sabe, eu não preciso disso, estou trabalhando.
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C - Tu disse, agora a pouquinho, que era bem livre no jornal, mas eu li aquele episódio que tu

publicou do Sartori. Teve mais coisa desse gênero?

E - Sim, teve, mas foi muito agora perto, foi mais agora quando começou o pré-golpe. Eu vou

dizer golpe porque para mim é golpe. Então antes, eles sempre foram do viés deles, mas

quando começou, quando se concretizou a inviabilidade de evitar que a Dilma fosse eleita

pela segunda vez piorou muito, piorou muito. E quando ela foi eleita começou, não comigo,

nem com censura, mas várias coisas começaram a ficar mais tensas em termos desse tipo de

coisa, da opinião. Depois que houve mesmo o golpe não podia dizer nem em um bar, para um

colega, a palavra golpe, conversando assim “Bah, mas agora os caras deram esse golpe!”, os

colegas ficavam nervosos, olhavam para o lado, as pessoas evitavam falar, nem no banheiro

as pessoas falavam, por quê? Porque claro, elas estavam sabendo muito mais coisas do que eu

e eu sei de coisas que não tem nada a ver com isso mas que é melhor ficar, então claro,

sempre tive a minha opinião pessoal e sempre foi respeitada, os editores lá do editorial

sabiam minha opinião pessoal, mas nunca bati de frente com nada e nunca meti isso no

editorial, mas eu notei que começou a ficar tenso e comecei a tomar cuidado também para

evitar esse tipo de coisa. O caso do Sartori na real foi o pior de todos porque ele ilustra muito

bem, de uma certa forma, toda a situação de decadência nesse caso, desse tecido do jornal e

daquele jornal em si e da maneira como as pessoas estavam trabalhando naquele dia, ou seja,

eu fazia os desenhos do editorial todo o dia e mandava para eles e eu nunca fui censurado,

exceto isso que eu te falei, “Ah Edu, mas tu mandou isso aqui, o gaúcho com o cavalo e a

bandeira, ano passado tu fez a mesma coisa no tradicionalismo, quem sabe tu faz o cara a pé,

ou faz outra coisa, faz o laçador.”, “Ah tá, desculpa, não me dei conta.”. Tá, esse tipo de coisa

tinha, aí começaram a acontecer outras coisas assim, quando teve o atentado no Charlie

Hebdo eles fizeram um editorial falando sobre o terrorismo que ataca à noite, disfarçado, e os

terroristas que usam esse manto, eu não lembro o termo, mas falava alegando que são

religiosos, islâmicos, usam esse tipo de coisa para escondidos fazer, era alguma coisa nesse

meio, eu fiz uma lua cheia que na realidade era vazada e de dentro dela saía um cara com

uma AK-47 e capuz preto, mandei e aceitaram. Fui para casa, me ligaram, ou seja, isso foi a

primeira vez que aconteceu, eu não tinha me dado conta disso, me dei conta depois da vez do

Sartori, o que aconteceu? Quando eu entreguei o desenho todo mundo que viu achou normal,

o cara que pediu achou normal, esse mesmo cara que pede para eu trocar, que me ligou

pedindo para eu trocar achou normal, passou por todos eles, foi para baixar, quando passou
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na mesa do editor chefe, que eu já não estava mais lá, era mais tarde, era um cara que nunca

mexia nisso, o cara resolveu implicar com a lua e disse que o jornal ia ser acusado de atacar o

islamismo, então eles me ligaram para casa pedindo se eu não podia fazer qualquer coisa, em

casa, para tirar aquela lua e botar outra coisa. Eu mexi, não lembro o que eu fiz.

C - Interessante porque o texto atacava.

E- Exatamente. A mesma coisa aconteceu depois, quando teve um massacre muito horroroso

no Rio de Janeiro e eles disseram que era um horror o que tinha acontecido no Rio de Janeiro,

isso foi em 2018 ainda, teve um massacre horrível, acho que no fim de 2018, início de 2019,

porque tem tantos desses, foi antes da intervenção militar no Rio. Teve um massacre horrível

lá no Rio em que mataram um monte de gente, passou dos limites, e eles fizeram um editorial

sobre isso, dizendo que o Rio estava de luto, estava em prantos, que tinha coisa demais,

porque tinha arma para todo mundo, os bandidos tinham armas, bateram nessa coisa das

armas. Eu fiz um Cristo Redentor clássico, no estilo do editorial, e pendurei uma AK-47 no

peito dele, mas claro, como eu sou o Edu e nessa época eu já estava muito carimbado, eu

tinha feito o AK separado, com a correia de suporte separado, montei e mandei para eles. Não

deu outra, antes de eu sair eles me disseram, tem que tirar esse AK-47. Eu disse “Mas isso

ilustra o que está dizendo no texto, que o Rio está armado até os dentes.”. Ele não está

atirando, ele está assim, botaram nele, porque eu ia fazer ele furado de bala, mas achei que

não tinha na narrativa, eu queria falar da arma mesmo, do excesso de arma, tem arma demais,

como se o Cristo, se alguém tivesse pendurado lá. Não, não pode, os católicos vão se ofender.

Não tinha falado nada de religião, nada, era um símbolo do Rio, não é Cristo, mas eles

usaram o argumento porque o católico. Mas a gente vai dar importância para um católico que

ligar para o jornal e reclamar de uma coisa dessas? Seria nossa obrigação esclarecer ele. “Ai,

Edu, parece que tu não sabe onde tu trabalha.”. Tá, em cinco minutos eles já tinham o Cristo

sem porque eu fui lá e só desliguei o layer. Tu conhece photoshop?

C - Não.

E - Ele trabalha em camadas, eu fui lá e só desliguei a camada do fuzil e salvei de novo e fui

para casa puto da cara. Que gente covarde porque eles não conseguem dizer por telefone

nunca, eles não conseguem argumentar com o leitor no telefone uma vez, e tu tem razão

demais, demais, é uma coisa doente. Mas não seria o caso de pedir para esse cara, de dizer

para o cara que a gente está fazendo um trabalho didático, que isso é uma ilustração e que

tem esse espaço que a gente respeita? Não, parece que tu está falando assim, vamos cortar o
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pescoço de uma criança, sangue, parece que tu está falando disso quando tocava nesse

assunto. O ápice disso foi a história do Sartori, que foi mais ou menos isso, eles fizeram um

texto detonando os primeiros meses do governo Sartori pela falta de investimento e de

iniciativa nas estradas, exigindo ações em função de pedágio, de duplicação, de

financiamento, sei lá, mas criticando o governo e a lentidão do governo e eu pensei bom, vou

aproveitar que eles estão nessa onda, porque claro, eles tinham um interesse muito grande na

época, como eles têm até hoje, nas empreiteiras e nos pedágios, eles são um pessoal que é a

favor dos pedágios e eles são ligados ao pessoal empreiteiras, então o governo não estava

fazendo os compromissos que tinham sido… Eu peguei e fiz isso e passou direto, passou

direto. Mandei o desenho cedo, ou seja, todo mundo que tinha que ver viu, não deram bola,

passou até pelo editor chefe, saiu o jornal, saiu no outro dia no jornal. Eu não me lembro se

foi no final de semana, eu não me lembro que dia foi, o fato é que depois eu cheguei, no outro

dia e um colega veio me dizer, acho que foi um dia depois, que chato esse negócio do

desenho. “O que aconteceu?”, “Saiu a notinha no jornal”. Eu não sei se tu chegou a ver. Eu

tenho.

C - Vi, vi a notinha.

E - Tinha a notinha pedindo desculpa pela ilustração. E depois eu fiquei sabendo, e isso é em

off, não posso provar que isso aconteceu, depois eu fiquei sabendo o seguinte, o Sartori ligou

para o Nelson Sirotsky e o Nelson Sirotsky ligou para o pessoal dos editoriais e pediu para

botarem uma desculpa, ele não criticou ninguém, ele não disse nada tipo como é que

deixaram sair, não, mandou botar a desculpa no jornal. Segundo off, depois eu fiquei sabendo

por um fotógrafo, que estava em uma reunião com o pessoal da diretoria, que eles acharam

engraçadíssimo o editorial e eles estavam comentando no dia como eles tinham achado legal.

Mas daí eles fizeram isso, ninguém veio e me disse “Olha Edu, nós publicamos essa nota,

mas isso aí é para fazer um meio de campo. Desculpa!”, não, o cara do editorial pediu

desculpa pessoalmente para mim. Eu disse não, quem tem que pedir desculpas para mim é o

jornal. Alguns colegas vieram me dar apoio, mas o fato é que dali para diante eu notei que

esfriou, comigo, muito a relação. Algumas pessoas que eu achava que tinha trânsito legal

ficaram com medo, temendo vir conversar comigo, não sei, porque acharam que agora…

porque de uma hora para outra todo mundo virou terrorista de esquerda ou uma pessoa do

bem. Agora ou tu é do bem ou tu é um terrorista de esquerda tudo daí, pedófilo, tudo, tudo,

tudo, todas as coisas, merece, assim, a morte mais horrível o mais rápido possível. Então isso
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começou já em 2014, 2015 eu notei que isso começou. Muita gente da redação apoiou o

golpe de início, de cabo a rabo, alguns veladamente, outros explicitamente, muita gente ficou

com medo e correu para cima do muro e eu sempre mantive assim, não, eu sou um cara que

tem uma posição, mas não vou bater de frente, eu trabalho aqui e não vou, mas vou tentar

usar o espaço, então eu não reclamei, não vou reclamar, eu disse vou fazer o que, depois eles

vem pedir desculpa, fazer o que, desculpas aceitas, só que dali para diante eu comecei a

cuidar tudo e fazia as coisas o menos, o mais paisagem, ou assim, que fosse no sentido que

ficasse muito dúbio, nada que pudesse ter uma sub leitura porque eu estava vendo que

qualquer hora eles iam começar a me cobrar a sub leitura, aí eles vão começar a me cobrar

quantas listas têm na gravata, se não tem significado, se o número de botão não tem

significado, se isso aqui não quer dizer nada, porque ficou brabo, na eleição para governador,

ante da eleição do Sartori foi a eleição do prefeito, o Sartori foi eleito junto com a Dilma, né?

C - Isso.

E - Então tá, foi antes da eleição essa, antes dessa eleição, que foi essa que eu te falei que eles

estavam super tensos, quando a Dilma foi eleita pela segunda vez.

C - A que achavam que o Aécio ia ganhar.

E - Sim, sim, tinha certeza, tinha sido tudo combinado para ele ganhar, foi por um detalhe que

não ganhou, devia ter ganhado, na real, não pelo que eu acho, pelo que foi gasto e armado

para ele ganhar. Alguém errou. Na véspera, um pouco antes dessa eleição, eles pediram

alguma coisa sobre eleição, compromisso com a hora do voto. Foi um pedido muito em cima

da hora, na véspera da eleição, demorou muito o texto e eles “Faz um desenho sobre a

importância do ato de votar.” Nem me disseram, eu deduzi pelo texto, era alguma coisa vaga,

assim, sobre a importância do ato de votar, o compromisso com a democracia, que todos

deviam ir no fim de semana votar, uma coisa bem institucional. Eu tinha um desenho pronto,

que era muito legal, que é uma mão assim [a mão fechada com o dedo indicador apontando

para baixo], agora eu não me lembro se é direita ou esquerda porque eu rebati muito ela, usei

mais de uma vez, e usei assim também [lateralmente], então eu desenhei só um botão da urna

escrito confirma e botei essa mão em cima, era uma mão cortada pelo punho, mandei. Veio

algumas hora antes, pouco tempo antes do editorial fechar, eles me mandaram cedo, cedo

não, meio perto, mas não assim, queimando, sabe. Em seguida que eu mandei veio o editor, o

responsável lá, e disse “Edu, tem um problema aqui”, eu disse “Qual o problema, Nilson?”,

“Não vão achar que essa mão é do Lula?”, daí eu disse “Nilson, vê bem, a mão está assim
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[fechada, apontando para baixo], olha aí, onde é que está faltando minguinho?”, “Mas tinha

que aparecer mais o dedão, porque não dá para ver direito.”, eu disse, “Tu quer que eu faça

alguém votando assim [dedo indicador e polegar abertos e os demais dedos fechados],

ninguém vota assim, não faz sentido porque ninguém aparece”. O Lula tem cortado um toco e

é o minguinho, seria muito difícil ficar na dúvida, aí o próprio, o meu editor chefe da arte e

um outro colega da arte na hora sacaram, chegaram do lado e disseram não, como, pelo amor

de Deus, se ainda tivesse do outro lado. Aí ele “Não, não, eu só queria tirar a dúvida”. Para tu

ver o estado de tensão que as coisas estavam, porque eles tinham medo que alguém achasse

que aquela mão podia. Tá, mas e aí, vocês acham que o Zero Hora está querendo que vocês

votem no Lula? O Lula não é candidato, é a Dilma, nem isso é, é sutil demais e o editor,

mesmo o mais implicante leitor da Zero Hora não vai perceber isso, não, ele vai ver o botão e

o dedo, nem uma pessoa com má percepção visual ia achar isso, mas ali não é a percepção

visual, dá para ver ali uma pontinha do iceberg do tamanho do pavor que essas pessoas

estavam sentido.

C - Que depois continuou e foi piorando até…

E - Não, eles lá dentro estavam sentindo porque eles sabiam que era, eles sabiam que eles

estavam cúmplices, de uma certa forma, e que eles estavam no meio do campo. Essa gente só

piorou depois, a maioria, alguns saíram logo, até, os mais velhos, então isso foi as piores

ocasiões em termos de repressão, de resto eu sempre tive liberdade para fazer tudo e eu

sempre cuidei para não pirar demais nem abusar de escatologia, nem violência, nem erotismo.

Quando eu usava sangue, tentava fazer um desenho bem limpo, bem pequeno, com uma coisa

mínima de sangue, uma gota em um lugar, sem espirros, assim. Eu tinha tendência, às vezes,

estava indignado e tinha um assunto que pedia isso e eu disse, bah, mas eu ia botar isso aqui,

a bandeira de tal país, eu ia botar esse ícone aqui com espirrando sangue em cima, mas vai

fugir também e eles não vão querer e, no caso, aquele texto até podia ser, mas ali, naquela

sequência de editoriais, aquele ia destoar demais. Então eu sempre fazia isso, quero botar um

sangue, tem que ter, mas qual a maneira mais sutil de botar esse sangue, então sei lá, faz o

Cristo e bota um furinho aqui, uma gotinha só, uma coisa bem assim, que talvez tenha

alguém que nem veja. Eu sempre cuidei essas coisas e coisas com corpos, muita gente com

corpo exposto, muito, nunca fiz isso de botar mulheres ou homens. Geralmente aquele

personagem central, eventualmente, quando o tema tinha mulher, eu botava algum

personagem feminino, mas geralmente aquela coisa, isso eu acho importante falar, não sei se
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está na tua pauta, que é a minha orientação desse trabalho de editorial, sempre teve uma

bússola esse trabalho de editorial, eu comecei ele me inspirando nas ilustrações de um

americano chamado Brad Holland, nas ilustrações PB dele, do bico de pena, porque ele é

pintor, ele é um grande ilustrador, não sei se tu conhece o nome, mas se tu procurar, ele

ilustrou muito, acho que ele ilustra até hoje, tudo, foi capa da Time várias vezes e de várias

revistas, Busines Week, aquelas coisas que tinham todas, News Week, sei lá mais o que e

muita revista, Roling Stone, um ilustrador muito importante nos anos 80, final dos anos 70,

até agora, ele é. Procura depois o Brad Holland e ele tem um trabalho de bico de pena que a

primeira vez que eu fiz assim “Ahhhh!”, e o primeiro trabalho dele que eu vi assim era

exatamente um cara, que eu imitei esse trabalho até, de tão legal que eu vi, depois eu imitei

ele, parecido, no editorial, era um cara de perfil, uma roupa mais formal, daquele tracejado de

hachura e invés da cabeça ele tinha uma mão.

C - Ah, eu vi.

E - Já viu esse desenho? Era uma mão aberta, uma mão assim, eu não me lembro, e eu disse

“Bah, isso que tem que ser o editorial.”. E claro que no início o que eu fazia não tinha nada a

ver, mas eu sempre fiz com essa, na minha cabeça, sempre que eu ia fazer eu focava nisso.

Alguns anos depois que eu comecei e fui melhorando, porque tu faz todo o dia e se tu procura

o teus erros e tenta melhorar tu melhora, todo o dia.

C - Sim, vai mudando, vai se aprimorando e, enfim, a repetição.

E - Exatamente, então no início eu comecei com uma coisa muito autodidata, assim, mas

depois eu fui pegando o jeito, estudando por minha conta e fui melhorando, trocando de

material e tal. E depois, um dia eu li uma entrevista com o Brad Holland onde ele dizia que o

cara que tinha inspirado ele, assim como eu estou falando para ti agora, que o cara que tinha

inspirado ele não só na temática das coisas dele, ou na maneira como ele aborda a ilustração,

mas como também no desenho, tinha sido um francês chamado Roland Topor. O Roland

Topor, não sei se tu já ouviu falar, é um ilustrador francês, um cara cartunista, sei lá o que,

muito conhecido nos anos 60, 70, te aconselho a procurar e dar uma olhada nos desenhos

dele, principalmente. O Topor é um cara que, tu vai ver isso aí, é uma espécie de Brad

Holland mais tosco na hachura e na coisa, mais primitivo, e muito, muito acidamente irônico,

assim, com sexo, com política, com costumes, com relações familiares, são cartuns

surrealistas, ele fazia cartuns surrealistas, é lindo o trabalho dele, embora claro, se tu for

comparar com o Brad Holland em termos de traço, parece quase uma coisa tosca, em alguns
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momentos, o acabamento. Eu não vou procurar agora para não abrir parênteses, mas eu te

aconselho a anotar esses nomes e procurar. E quando eu descobri isso eu descobri assim, mas

Roland Topor, eu já tinha visto coisas desse cara e sempre gostei também, mas nem sabia

quem era, porque sempre fui muito de ler livro, de olhar livro e olhar arte, mas 50% do tempo

eu me dediquei a ler sobre quem estava fazendo, muitas vezes via e achava lindo,

entusiasmado, na biblioteca do IA [Instituto de Artes da UFRGS] e não parava para ler tudo,

quem era, o que o cara fez, quem influenciou ele e tal, e quando eu vi o Topor eu fui ver o

que o Topor tinha feito e daí, não sei se tu conhece uma animação muito antiga que se chama

O Planeta Selvagem, é um desenho francês, um desenho animado francês, surreal, de ficção

científica. Eu recomendo ver, é lindo, é lindo. Não sei se tu tens na cabeça alguma imagem

que tu viu?

C - Eu só tenho a referência.

E - Ele é uma imagem mais realista, ele é desenhado todo em lápis de cor, as pessoas são

elegantes e é do Topor. Esse desenho, quando vi eu não sabia nada disso, nem desenhava, eu

era adolescente, e vi esse desenho e fiquei assim “Ahhhhhhh!”, que troço maluco. E junto

tudo isso, então me ajudou muito a manter esse troço do editorial até o fim e também a não

deixar ele ir para um lado que fugisse disso. Sempre que eu tentava, nos dias que estava com

a veia melhor, tentava achar uma coisa que fosse nessa linha, que fosse elegante, que fosse

aquela coisa classuda ali, mas que tivesse alguns viés no próprio grafismo, se possível, ou que

desse alguma rasgada, eu não sei dizer como, mas que tivesse essa coisa no traço, uma coisa

viva, que não é aquele desenho bonitinho, que tem um respiro, se não é um respiro pelo traço

mais solto, é um respiro pela maneira como a forma foi colocada, a maneira como ela cria as

tensões no papel, o movimento do personagem ou o tamanho exato do braço, da perna, o

movimento que isso cria. Então às vezes, não, esse aqui eu vou fazer um acabamento bem

legal porque esse aqui tem que ser bem legal para dar, aí nesse aqui eu quero fazer, eu vou

fazer as hachuras escapando mais, então eu tentava sempre, mas sempre com esse foco desses

caras, desses dois.

C - Duas perguntas decorrem disso, primeiro, outras referências de ilustradores que te

importam? E esse recurso que tu fala, por exemplo, quando tu recorre ao Cristo Redentor, a

essas coisas icônicas, como tu lida com elas?

E - Conforme o estilo que eu estou fazendo?

C - Exatamente.
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E - Então, quando eu tenho que fazer isso eu tento encaixar exatamente no estilo que eu estou

fazendo, então se tu vai ver no editorial o Cristo Redentor está desenhado de uma maneira

formal porque em geral a deformação, ali, ela ocorre só para a narrativa, assim, mesmo que a

narrativa seja subjetiva, então o nariz comprido demais, o resto do corpo não é, é só o nariz, a

cabeça grande demais é só a cabeça não é tudo. Agora, no Historinhas do Brasil, por

exemplo, que eu fiz da Companhia das Letras, que era a infância do Dom Pedro I, quando ele

vem para o Brasil com o pai dele, então eu tomei o cuidado de todos os palácios, as

carruagens, os cavalos, os bonecos… tivessem o mesmo ar de cartum, de desenho mais

infantil. Eu tomo cuidado nisso, para não fazer um desenho que destoa, então eu procuro ali

dentro até achar o meu jeito. Às vezes eu empaco em uma coisa, daí procuro nas referências

dos caras que conheço como é que o cara resolveu aquilo, como é que esse cara desenhou

essa, por exemplo, eu estou fazendo um desenho que é muito engraçado, um personagem tipo

de cartum, e quero desenhar uma coisa específica, assim, que é difícil estilizar, mas eu quero

estilizar desse jeito, o Laerte faz umas coisas legais assim, então vou dar uma olhada nas

coisas do Laerte, ver se eu acho, ah, ele desenhou uma cozinha aqui, olha como ele fez as

panelas, o fogão. Não é um exemplo, mas é nessa linha, aí eu procuro o meu caminho para

achar aquilo e se encaixar no personagem, no caso do que eu fiz.

C - E os ilustradores, além desses dois que eram específicos?

E - Aí varia muito, esses dois são específicos do editorial, embora o Holland tenha bastante

influência em outras coisas, e eles todos têm influência nessa parte, também, surreal. Isso eu

gosto e isso eu sempre transferi. O meu trabalho de arte sempre teve essa coisa, ele não é

narrativo, ele sempre foi ou geometria abstrata, ou grafismo mais maluco. Tu me segue no

instagram?

C - Não, no instagram não.

E - Mas no face tu tem visto? Tem visto umas coisinhas que eu botava de um álbum chamado

bloquinho?

C - Sim!

E - Pois é, aquilo ali tem o que eu chamo de uma espécie de surrealismo que é influenciado,

claro, totalmente indireto, por esses caras e outros também. Mas fora daí varia, quando eu

tenho um trabalho eu procuro isso, ilustradores, caras que são guia, então tenho que ilustrar

agora, eu estou com uma missão que é um negócio da Companhia, apareceu um contrato, está

todo mundo brocha, assim, o próprio cara que escreveu e me pediu para ilustrar ainda não
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assinou o contrato com eles, eu já assinei e comecei, mas também está muito empacado,

muito devagar, não tem prazo para terminar e eu estou, está muito difícil, muito difícil se

concentrar. Esse ano foi o primeiro depois de 28 anos trabalhando em uma rotina que eu

estou desempregado, então foi um ano muito esquisito. Eu estou fazendo esse e ele tem um

viés assim, uma aventura que tem pirata, que tem escravo, que tem romance, que tem tesouro.

O que eu estou fazendo? Eu propus uma linha meio PB, de desenho PB, e uns desenhos que

remontam a esse lance, essa narrativa de aventura, então eu procurei quadrinistas e

ilustradores que narrem essa coisa em PB, Hugo Pratt, outros caras assim que agora me foge

o nome, alguns até que eu juntei procurando, que nem sei o nome mas achei o estilo legal e

procurando as coisas que eu já fiz assim, que funcionam e que eu sei, então um misto de

desenho de observação livre, assim, estou desenhando alguns objetos que eu olho e faço um

desenho direto a caneta, para ele ficar, porque tem um personagem da história que desenha,

então uma das coisas, de repente o personagem, é como se alguém tivesse desenhado que

nem ela, ela viu isso aqui e desenhou, não é, porque não é para ser os desenhos dela, são só

ilustrações, isso e umas cenas mais de ação, com PB carregado, no estilo do Hugo Pratt, corto

maltese, em que tem gente entrando espada, tiro, eu acho que eu tenho alguma coisa aqui

para te mostrar. Eu estou fazendo isso, pesquiso, faço meus esboços e depois vou trabalhando

no computador, eu edito tudo, hoje em dia, no computador porque é difícil conseguir, só os

trabalhos de arte que eu considero aceitável original, original, não mexe, os outros todos eu

mexo um pouquinho no computador, esses que são de ilustração, eu nunca, hoje não mando

mais nenhum desenho que eu escaneei e mandei cru, ou que eu mandei por envelope para os

caras, todos eu mexo, mexo contraste, arrumo alguma coisa, retoco algum negócio, porque o

computador virou, para mim, como um lápis, eu só não faço ainda desenhar tudo no

computador, como alguns colegas fazem, que não tem mais original em papel, eu gosto muito

da tinta, do papel, da caneta, do risco e eu não consegui adaptar minha mão, o meu desenho

eu até consigo desenhar no computador, sem problema, desenho vetorial, essas coisas tem

que desenhar, não tem problema, mas desenhar com o mesmo jeito que tu faz a mão no

computador eu desafiava os meus colegas, tu tem que usar tablet, então faz um desenho do

editorial no tablet, quando um de vocês fizer um desenho do editorial no tablet eu faço

também, dou um jeito de aprender, ninguém nunca tentou, é muito complicado, ia demorar

muitos dias, talvez.

C -Escaneia e trabalha em cima?



204

E - Escaneia e trata, no caso do editorial colava, montava, botava cor, não botava cor, mudava

o tamanho de alguma coisa, arrumava, desenhava todo um pedaço, porque isso não tinha

problema para mim, um nariz ficou ruim, um pedaço da cabeça ficou ruim, desenhava tudo

aquilo só no computador, não voltava para o papel, aí também é demais. Vou achar só um

para te mostrar um exemplo, aqui está tudo separadinho, pastinhas, porque é a mesma pasta

que eu uso no dropbox, então, amostra, está aqui, isso eu mandei para o cara que está

escrevendo para ele ver como estava indo os desenhos [imagens no celular do artista], isso

aqui é um vidrinho de tinta, é feito com lápis, mas depois tratei, transformei no computador

em traço, então isso são coisas que tem que ter o computador para fazer. Aqui é um detalhe,

isso é um navio negreiro com todos os caras dentro, aqui está ele inteiro, mas aqui é legal

porque eu desenhei quatro caras e no computador enchi o navio inteiro, depois fui mudando

alguma coisinha, alguma perninha, alguma cabecinha, fui trocando, então tu não diz que não

foi feito a mão, porque foi todo feito a mão e os desenhos a mão foram trabalhados. Uma

cena que eu te falo, uma cena que lutam tem muitas coisas na mesma cena, porque ainda não

tem projeto gráfico, então não sei como vai ser nas páginas, não sei nada, inclusive eu quero

dar liberdade para eles de remontar. Tem uns mapas... Olha, outro tipo de desenho daquelas

mesmas personagens que também dá para usar. Estou fazendo tudo e a minha ideia é mandar

tudo para eles, não só esses finalizados como algumas versões de esboço [mostrando mais

algumas imagens], vão ser reduzidos, mas alguns suportam bem, ficam bem, graficamente,

em uma ampliação, porque eu quero dar essa opção para eles, pode usar o desenho mais de

uma vez, pode usar esse cara sozinho em uma página e a imagem inteira na outra, se eles

quiserem encher de desenho, só que ninguém conversou nada, eu estou fazendo tudo meio

cego, assim, então é nessa linha.

C - Então tu procura referências conforme os trabalhos?

E - E foco no que eu já faço, o que eu já fiz que é nessa linha e tento casar isso que eu quero

com o que eu já fiz, sempre com essa coisa do diretor de arte, e isso foi bom para mim porque

ajudei muitos colegas, consegui ajudar muitos colegas, seguido eu era chamado em uma

reunião para ajudar a decidir como ia ser ilustrado uma coisa e muitas vezes eu recomendei

que o desenho de uma outra pessoa era mais adequado que o meu, ou recomendava mesmo,

ou as vezes me convidaram, até, para freela e eu dizia “Olha, cara, eu não sou dessa linha,

quem faz muito melhor isso que eu é fulano.” e avisava quem era porque sempre tive isso

também, acho que eu poderia ser diretor de arte, nesse aspecto, porque estive 28 anos, 17
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deles foi com o cara que fundou a arte no jornal, que, guardando todas as nossas diferenças,

era um cara muito bom no que fazia e tinha tolerância, embora fosse um cara com gostos

muito específicos, meio exigente, era um cara que era muito tolerante para ver a reação que

as coisas diferentes iam causar, então dava espaço, inclusive liberdade demais, as vezes, e

claro, junto, trabalhando com outros colegas experientes também, todos bons, cada um com

suas experiências separadas, comecei a notar isso, eu tenho que ligar esse botãozinho, estou

sem ideia, faz de conta que virei o editor de arte, o que eu diria para um cara que tem que

desenhar isso que não sou eu? Que estilo eu aconselharia ele a procurar? O que eu acho mais

legal que desenha isso? Eu faço essa sugestão para mim mesmo e tento adaptar o que sei,

sempre foi assim, é a mesma coisa que faço até hoje. Não tem problema na verdade, é

gozado, porque uma coisa original, minha, que eu tenha inventado do nada, que ninguém

nunca fez, eu nunca fiz e não me incomoda, porque para mim o que sempre foi mais legal foi

isso, pegar as coisas e fazer.

C - Até porque original é bem discutível.

E - Esses albinhos, eles surgiram de uma necessidade que tenho as vezes, que é, tenho que

desenhar alguma coisa, mas pelo amor de Deus, o que vou desenhar? Eu quero, mas não

tenho nada para fazer. Olho meus próprios sketchbooks, as minhas coisas, e acho, as vezes,

um elemento e penso assim, é isso, e aquilo ali boom. Esse que eu tenho feito agora, do

bloquinho, foram todos assim, eu comecei a fazer umas coisas que eu já fiz várias vezes, não

sei se tu já viu, essa coleçõezinhas, que é uma coisa que geralmente retomo quando estou

seco, não tem, volto para isso um pouco, vou lá e começo a chafurdar e claro que não faz

igual, começa a criar um caminho, então essa coisa de albinhos, vou botar vários agora, que

já estão prontos, nos próximos dias, eu tenho umas seriezinhas, agora no final surgiu uma

seriezinhas de piano, que não botei ainda, que são cinco desenhos de gente tocando piano,

que juntou todas essas loucuras desses albinhos nesses cinco, e ficou super legal e eu penso,

agora, quando me livrar desse negócio da Companhia, estou tri a fim de pegar esse trabalho

dos albinhos e, independente, se o destino de deixar, tenho muito material guardado, muita

coisa guardada em casa, porque eu sempre acumulei coisa para eventualidades, então material

não me falta, e estou com muita saudades de pintar, então agora estou pensando, quando me

livrar desse trabalho, que é compromisso, quero começar a fazer versões desses álbuns

pintadas, juntando com meu trabalho gráfico de guache, aquelas outras coisas, quero fazer

painéis maiores, 30x40, e reler eles, de repente com cor chapada, algumas coisas daquelas ali
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mesmo, que estão feitas a caneta. Hoje eu até comecei, peguei um outro pequenininho, um

outro albinho pequenininho, porque aquele acabou, e estou a fazer nele um catálogo de todos

os pequenos ícones soltos que eu usei para ilustrar aqueles painéis ali, então o que mais gostei

desse aqui é esse piãozinho, o que mais gostei desse aqui é esse bichinho, então estou

catalogando todos eles em um outro e depois, quando der tempo, vou permutar essas duas

coisas e vou começar a fazer, começar a pintar uns negócios, para que não sei, mas…

C - E artistas visuais?

E - Ah, todo mundo, clássico eu não sei, sempre gostei muito, sempre fui aprendendo a gostar

a medida que eu entendia e que eu conhecia, então claro, no início, antes de conhecer o nome

das pessoas e quando eu era mais jovem, eu gostava geralmente das coisas mais formais e dos

clássicos, gostava dos clássicos mesmo. Eu ficava meio assim com o Van Gogh, os

impressionistas, assim, mas já era tão contemporâneo também, na época, que tu não tinha

como não prestar atenção, e a medida que eu fui, meu universo subjetivo foi melhorando,

com a vida adulta e a leitura, gosto muito de ler, leio para caramba, estou sempre lendo, notei

que começou a abrir isso, começou a se tornar uma coisa muito mais viva do que os trabalhos

formais, teve épocas, cada época eu olho muito e fico apaixonado por uma coisa, já tive uma

época que os fauvistas todos, eu amei tudo aquilo, fiz pintura imitando, estudando aquelas

coisas de cor, claro, nunca tentei coisas que não são da minha alçada técnica, para mim

sempre foi assim, se tem que ter mais técnica e método do que fazer eu sempre fiquei meio

assim, porque para mim eu não sou esse cara, o mesmo motivo que não me dei bem como

cientista, como biólogo, adoro toda a parte da natureza e de como as coisas funcionam, de

entender, mas a parte de ficar três dias em um laboratório para conseguir destilar uma

aguinha, que vai fazer um planta mudar de cor, que eu vou ficar estudando aquela única

planta durante 6 meses, isso não. Se fosse para ser biólogo eu ia ser professor de botânica,

alguma coisa que tu tivesse sempre lidando com diversidade ou alguma coisa assim, prática,

então nunca, nunca, método me assusta um pouco. Depois eu tive outras fases, hoje em dia

tem um que gosto muito, eu sigo, é um ilustrador que também é artista plástico, o Lorenzo

Mattotti, italiano, que é quadrinista, já fez quadrinho, já fez muita coisa, é um cara que, desde

que conheci o trabalho dele, conheci primeiro como quadrinho, depois vi que ele era artista

plástico, sempre me influenciou, também fiz coisas, uma época, bem inspirado,

principalmente trabalho com pastel, depois trabalho gráfico também de desenho, embora no
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desenho eu não consiga me aproximar muito das coisas dele, desenho de tinta, gráfico, mas

gosto muito, é minha referência, o Mattotti. Não sou muito bom para nomes.

C - E escritores?

E - Escritores, cara, escritor é também por fase, eu gosto bastante de ler, li todos que pude dos

russos, Dostoiévski, Tolstói, os contos de Tchekhov, tenho uma coleção, devo ter uns 8 livros

de conto do Tchekhov, li todos, o Dostoiévski li alguns duas vezes, ainda não li, não vou ler

todos, não sei. As vezes eu pego um livro para ler a segunda vez, mas daí aparece um livro

novo, que eu não tinha lido, e bom, eu estava lendo esse aqui de novo só porque não tinha um

novo, apareceu esse aqui, volta, fica para ler de novo outra época. E gosto muito de conto,

basicamente conto, os contos em geral é o que sempre me atraiu, livro de conto de tudo que é

estilo, assim, principalmente conto de cultura, ficção, terror, romance, romance não, não

romance água com açúcar, conto, conto, conto, esses contos desses caras que eu falei tem

tudo isso, mas li Sherlock Holmes, Conan Doyle, Mark Twain, todos os caras que fizeram

coletâneas de conto que eu pude botar a mão ou que eu soube que tinha contos eu li, tenho

umas coletâneas de contos que já comprei, de contos brasileiros, de contos russos, estou

lendo agora, de novo, uma coletânea de contos de crime e castigo, contos policiais de vários

caras diferentes, de várias épocas, desde a idade média até… é um livro desse tamanho, eu li

a muito tempo atrás e tinha pulado vários, agora estou lendo ele em ordem e lendo todos, li

muitos desses da Companhia das Letras, comecei a ler ficção científica na adolescência, que

me fascinava e hoje em dia vejo que é principalmente pelo universo gráfico da ficção

científica, a ficção científica é muito rica graficamente, eu acho que isso que me atraía nas

histórias, os caras descreviam muito o ambiente, as coisas, as máquinas e os negócios e,

como menino, também adolescente, peguei uma época que tinha muito filme de ficção legal,

também, então juntou a vontade. E a literatura, eu tinha amigos que liam e isso me abriu

portas para outros livros, segundo grau eu já comecei a ler contos de escritor brasileiro,

coletânea de contos e tal, mas realmente, só comecei a ler mesmo depois que estava na

universidade, ler sério, ler com frequência, e dá para dizer que eu me considero leitor, nos

últimos 20 anos, sem mentir, assim, com segurança, leio uma média de um livro por mês, no

mínimo, mantive, nos últimos 20 anos leio essa média, depois tive sorte de a minha

companheira entrar, depois de já estar trabalhando, na faculdade de letras e encheu a casa de

livros. A gente já lia juntos tudo e começou a aparecer os livros que ela trazia, coisas que eu

não tinha lido, escritores que eu não conhecia, adoro ler e sempre digo, quando alguém me
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pergunta sobre ilustração, ou quando eu faço oficina, oficina eu nunca fiz para gente jovem,

não tenho experiência com oficina, mas as pessoas que foram lá no jornal, que tu deu uma

pequena palestra para falar do teu trabalho, ou que pediu conselhos, colégios, “Como é que tu

começou, o que tu aconselha?”, eu disse, olha, para desenhar bem tem que desenhar muito,

tem que desenhar sempre, quanto mais desenhar, melhor tu desenha, por pior que seja,

qualquer pessoa, todo mundo que escreve e que tem letra legível pode desenhar, porque a

letra não passa de um desenho, a letra é um desenho que foi transformado na letra, no início

ele era outra coisa, então se tu desenha isso e todo mundo entende teu A, B, C, D, E, tu

desenha alguma coisa, agora, claro, tem diferença se tu quer ter um desenho para te expressar

ou se tu quer ter um desenho para ter mercado, aí já é outra história, não depende de mim,

logo eu, não entrei no mercado porque decidi essa porta vou entrar, fui lá e entrei, nunca foi.

Então digo para eles assim, principalmente leiam, leiam tudo, leiam e tentem interpretar a

leitura, não adianta só ler, as vezes tu diz ler e a pessoa pensa que tu lê um livro, um livro do

Paulo Coelho, e eu sempre digo que quando eu falo ler é ler tudo, ler livro, ler revista, ler o

que te agrada, não gosta de ler livro, ler romance, lê revista, não gosta de ler revista, lê

quadrinho, não gosta de ler quadrinho, lê conto, lê o que tu puder que seja mais que 140

caracteres e mais, tenta levar essa maneira de ler e de interpretar para a vida, tenta ler o lugar

onde vocês está, isso que digo e que tento fazer sempre, ler as pessoas, porque tudo é leitura,

tudo é leitura, e de uma certa forma, na minha loucura, quase tudo é ilustração também,

porque é uma coisa que tem essa expressão “Bah, essa frase ilustra bem tal assunto.” E é

exatamente isso, porque ela cria um imaginário na cabeça, que é gráfica, e que te ajuda a

entender aquilo, então mesmo que tu não esteja vendo o desenho, a frase aquela vai ilustrar

aquilo, isso se diz uma metáfora, então sempre digo leiam, leiam, leiam muito e eu acho que

eu consegui alguma qualidade no trabalho por ter feito sempre, mas principalmente por ter

lido, lido os trabalho dos outros, lido o meu próprio, aprender a ler o meu proprio, a me

classificar, a me colocar, a fazer essa coisa da linha do tempo, muitas vezes vou na minha

timeline do facebook e dou uma olhada, assim, um mês e deleto umas coisas, isso aqui eu

estava de mau humor, isso aqui não tem nada a ver, porque quero que fiquei, só que claro,

estou deletando mas estou vendo, eu digo “Bah, cara, isso aqui tu não pode postar, esse tipo

de coisa, tu estava irritado quando tu botou isso aqui ,agora imagina, alguém podia te dizer tal

coisa, é uma besteira dizer isso aí, fulano pode se ofender.”. Vou lá, tiro, mudo só para amigo

um negócio que botei público, em termos de, quando é opinião, arte não, faço isso e as



209

pessoas não fazem isso nem no facebook, mas deviam fazer na vida e eu acho que qualquer

coisa na carreira que tu faz, como é que tu te comportou, o que tu fez, como é que tu faz,

como é que tu cria. Hoje eu não consigo criar melhor, não tenho receita para criar, mas tenho

receita para como é que eu, todas as vezes que consegui criar, para todas as vezes que criei

um ambiente onde apareceu uma coisa, então não tenho receita para fazer aquela coisa, mas

sei a receita para criar um ambiente onde ela pode aparecer, e essa receita muitas vezes é isso,

parar, olhar, ler, ver o que aconteceu antes, ver o que aconteceu depois, ver o contexto, isso

para tudo, desde um trabalho específico que tu está estudando, um texto, uma situação,

quando dá para fazer isso é sempre a melhor maneira, ler e interpretar, e para ser ilustrador

não poderia ser de outra forma, ainda mais tentando botar esse aporte subjetivo que eu botava

nos editoriais, os editoriais eu lia todos os dias, todos os editoriais, uma brincadeira que ouvi

muitas vezes lá no jornal e em outros lugares é assim, só quem lê o editorial é o cara que

escreveu, tu, e as pessoas que criticaram, não tem ninguém, o cara que revisou também lê,

mas o jornal ninguém nunca lia, as pessoas liam no máximo o título e a linha de apoio, a

maioria das pessoas nunca leram o texto inteiro, senão não ia ter tanta gente, as pessoas não

iam subir tão fácil em cima do muro como elas subiram, trabalhando lá, se as pessoas

tivessem lido como eu li, desde 93, os editoriais, eu não só tinha certeza que eles iam ajudar a

dar um golpe um dia, não sabia quando, como quando começou eu tinha certeza que eles iam

ajudar até o fim e iam ajudar depois, como estão ajudando agora, porque estava ali, está

escrito tudo, tudo, sempre foi escrito, eles nunca esconderam nada para quem leu e

interpretou, tudo, tudo, tudo, está ali, tudo que eles acham que tem que tirar, tudo que eles

acham que tem que cortar, tudo que eles acham, está tudo ali, eu tinha que ler, interpretar e

fazer um desenho que depois eu tivesse uma justificativa.

C - Que depois tu pudesse bancar?

E - Para bancar, eu sempre tinha isso, lia, fazia o desenho e depois, se me cobrarem isso, o

que vou dizer? Vou dizer que isso aqui eu fiz significando tal coisa, porque para mim tem um

discurso fácil da arte, pode ver, o ambiente está pesado desse lado, esse objeto cria uma

tensão sobre esses outros, tu usa aquele discurso, aí todos, a não, tá, o discurso aquele

acadêmico meio hipnótico, não, eu crio uma relação de forças aqui, se prestar bem atenção

esse cara está maior porque ele está projetando uma pressão, ele está indiretamente

ameaçando esse outro, por isso que eu fiz. Se eu tivesse que explicar, nunca aconteceu essa

parte, nunca ninguém me cobrou isso, a sutileza a subjetividade, do desenho, mas eu sempre
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tinha, então isso também me treinou, fazer isso todo o dia, eu não estou mentindo, eu estou

contando uma versão que pode ser uma interpretação, porque vocês gostam do desenho

porque ele pode ser interpretado de maneiras diferentes do que o texto diz, essa é uma, por

que tem que ser a que vocês têm medo? Então eu ganho, exceto a do Sartori, que veio depois.

C - E tu acha que por isso, por que as pessoas não lêem? Porque, na verdade aquele editorial

do Sartori e os outros que tu exemplificou, todos estavam na mesma linha, tu não criou uma

coisa desconectada do texto, mas a imagem repercutiu mais do que o texto.

E - Porque ele reclamou, porque ele pessoalmente reclamou, algum assessor disse para ele e

ele pessoalmente reclamou, se ele não tivesse falado nada, se ele estivesse na China e só visse

um mês depois, talvez não acontecesse nada, passou batidasso, assim, é justamente aí que tu

vê o tamanho da bronca que é essa autoridade, e que mesmo no lugar que o patrão tinha

achado legal, ele resolveu botar isso tudo na gaveta e fodasse o ilustrador, diz que a culpa foi

dele.

C - Mas nos outros, que pararam dentro da próprio redação.

E - Tu acha que foi porque eles acharam que eu interpretei mal?

C - Não, não é uma questão de interpretar mal, é uma questão de que as pessoas não lêem,

por isso a imagem vai ter um efeito muito mais direto, então eu tenho que ser mais cuidadoso

com a imagem do que com o texto.

E - Sim, para o público em geral eu fazia isso, porque sabia que a maioria das pessoas não lia,

mas eu sabia que o cara que escreveu ia ler todo o dia a imagem, então era para ele que eu

fazia, basicamente, para ele os caras como ele que liam, eu fazia para esses caras no máximo

ficarem na dúvida e caso eles viessem me cobrar eu teria uma justificativa e, na pior das

hipóteses, eu diria “Pô, não vai acontecer mais. “ ou “Vamos conversar da próxima vez.”, mas

nunca me pediram para apresentar antes para eles aprovarem, nunca, só nos primeiros, o

primeiro, para falar a verdade, que o Augusto Nunes aprovou, os outros não, muito difícil, a

não ser quando era um tema muito assim, a gente queria que tu mostrasse cedo porque a

gente quer ver, a gente vai mandar isso para o seu Nelson porque é uma data especial,

aniversário da Zero Hora, fazia um editorial falando sobre o aniversário da Zero Hora, então

“O que tu vai fazer?”, “Bah, não sei, eu tenho que ler o que vocês vão escrever e bolar um

negócio.”, “Quando tu bolar tu diz para a gente?”. Nesse caso eu fazia um esboço, porque era

uma coisa institucional, da casa, muitas vezes as avós deles iam olhar, então eu fazia “Ah

não, vou fazer uma cara dentro de um dentro do número 50, olhando para o futuro.”, uma
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coisa assim, bem institucional, eu fazia a lápis porque eu já ia finalizar depois e só mostrava

para eles, eles olhavam a lápis, “Isso vai ser finalizado do jeito que eu faço sempre.”, “Ah, tá,

para mim táa bom, o que tu acha fulano?”, “Para mim está bom.”. E deu. As vezes que eu

apresentei sempre foi assim, nunca pediram isso aqui não pode, isso aqui está muito não sei o

que, não davam palpite nisso. O que aconteceu muitas vezes de pedirem para mudar, não eles,

mas editores até, é que o cara achou que o desenho não narrava o que o texto dizia, mas daí

entrava muito do problema da cultura visual do editor e era uma questão mais delicada,

dependia do editor tu ter espaço para negociar e dependia do editor, não tinha, então era

melhor ceder. Por exemplo, a economia precisa de uma ilustração dizendo que o tigre asiático

está em recesso ou está precavido porque ele está receoso de alguma coisa, está desconfiado

de alguma coisa, faz um tigre aí, então procurava uma imagem referência, mais ou menos

escolhia o estilo que eu ia usar para aquilo ali, economia, economia eu faço geralmente assim,

umas coisas desse tipo, então vou fazer um tigre desse tipo, mas um tigre meio cabisbaixo, ou

um tigre, eu me lembro que isso aconteceu, fiz um tigre meio cabisbaixo, meio de lado, eu

achei uma foto e fiz com base na foto e fiz o tigre com o rabo abaixado, assim, uma posição

que não era de ataque, era mais de dúvida, eu sei que ficou razoável, era um tigre que ficou

bem desenhado graficamente, passou no editor de arte, passou, vou fazer isso aqui, mandei,

quando já estava na página, lá, no caso, eu fiz no computador e mandei, nessa época era mais

rápido, os editores viam antes de baixar as páginas, já com o desenho, porque daí tu mandava

para o sistema, o diagramador puxava e já colava na página, às vezes até vinha te pedir “Dá

para tu mudar isso aqui para o outro lado porque eu estou diagramando assim?” Daí tu

mudava, claro, não tem problema. Veio a editora, tem um problema no teu desenho, “Qual o

problema?”, “Esse tigre aqui.”, eu disse “Qual o problema do tigre? É um tigre que não está

atacando.” A mulher começou a rir. “É um tigre que não está atacando, é mais o grafismo de

um tigre, porque as pessoas vão ler o texto, tem um texto de economia explicando, o desenho

é só uma decoração do texto.” Ela queria que eu botasse o tigre com o olho roxo, com a perna

engessada e uns curativos no rabo. Mas eu disse “Vai virar um cartum.”. Quando eu disse a

palavra mágica o editor de arte ouviu, ele estava de mau humor, para a minha sorte, ele estava

de mau humor naquele dia e ele implicava com esse tipo de coisa, a infantilização da arte,

que os editores sempre queriam, principalmente nos primeiros anos todos queriam, eles não

queriam ilustração, eles queriam cartum, eles queriam cartum, eles queriam uma ilustração

sobre a AIDS na França, aumentando a quantidade de pessoas com AIDS, “Faz um desenho
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de uma bicha sendo tatuada no braço.”, “Que é isso, gente?” Daí o editor ouviu e disse, não,

não vai ter desenho, isso não se desenha, a mesma coisa dizer que a extrema direita, na

França, estava querendo, a anos atrás, querendo marcar, identificar os aidéticos com alguma

coisa, para que todo mundo soubesse que tinha AIDS e o cara queria que eu desenhasse um

cara sendo marcado com número, como campo de concentração, como é que eu vou desenhar

uma bicha? Está cheio de bicha aqui na redação que tem a mesma cara que eu, como é que

vou desenhar? No teu entender uma bicha. Esse do tigre foi assim, o editor veio e perguntou

o que que houve, “O que tu fez?”, “Fiz isso.” Não, ele tem razão, está bom assim, o que a

gente pode fazer é transformar esse tigre em um gráfico, se tu tem números a gente pode

pegar e fazer um gráfico, de repente aproveitar o formato dele e fazer números falando de

alguma coisa da economia, mas não vai fazer disso, deixa assim. Eu pensei que bom, porque

a mulher ficou insistindo com autoridade de editora da área, não era só uma editora.


