
s leitores da revista Propagan-
da já estão habituados a encon-
trar na última página da publica-

ção as histórias engraçadas da Dona Zezé,
a moça do café, e da turma da agência de
propaganda València Et Valência. Afinal,
aquele espaço é ocupado há 33 anos por
um dos maiores cartunistas do Brasil, Do-
rinho Bastos, que também publica char-
ges no jornal Propaganda £t Marketing.

Com um nome original, apelido dado
pela sua mãe quando criança, Dorinho é
formado em Arquitetura, mas "rasgou o
diploma", como costuma dizer, e assu-
miu de vez a paixão pelas áreas de comu-
nicação e de docência. E professor dou-
tor pela Escola de Comunicação e Artes
da Universidade de São Paulo (ECA/USPj,
onde leciona para o curso de Publicida-
de e Propaganda, e possui urn escritório,
o Estúdio K.

Da infância, além do nome, Dorinho
guarda boas recordações, como histórias
em quadrinhos que ele fazia contando as
aventuras dele e de seus três irmãos. Es-
ses desenhos, que ele aprendeu a fazer
sozinho, lhes renderam os seus primeiros
clientes: os vizinhos e amigos da sua fa-
mília. Isso aconteceu graças à sua mãe, a
Dona Maria, que contava a todos os seus
conhecidos as reinações do seu filho mais
novo. Nesta entrevista, ele diz como se
desenvolveu a sua carreira e como foi a
criação de alguns dos seus personagens.

Quem é Dorinho?
Dorinho Bastos: Dorinho é Heliodoro

Teixeira Bastos Filho. Como meu pai tam-
bém era Heliodoro, minha mãe me chama
de Dorinho desde pequeno. É muito en-
graçada essa coisa do nome. Anos atrás,
um diretor de arte da Abril rne levou para
conhecer o Michele, um cartunista anti-
go da revista Exame. Eu devia ter uns 19
anos, ele olhou a minha pasta e disse que
eu era um cara criativo, mas que não gos-
tava do meu nome. Foi uma punhalada
no coração. Na época eu pensei em mu-
dar de nome, mas resolvi assumir, ficar
como Dorinho.

Como começou a sua carreira?
D.B.: Eu tinha o meu estúdio em casa
desde os 16 anos. A minha mãe, a dona
Maria, teve muita importância na minha
vida profissional. Ela era o meu grande
atendimento, meu contato. Quando che-
gava uma visita em casa, minha mãe
mostrava meus desenhos. Eu fazia his-
tória em quadrinhos da minha família e
dos meus irmãos (eu sou o mais novo de
quatro) e todo mundo achava bonitinho.
Aquilo foi um estímulo absurdo.

Como você aprendeu a desenhar?
D.B.: Curiosamente eu nunca fiz curso de
desenho. Na verdade a criação é sempre
uma coisa estimulada, quanto mais você
cria, mais você cria. O meu pai tinha um
amigo dono de uma fábrica de cachim-
bos. Eu fiz a identidade visual para ele e
tinha que fazer também uma embalagem.
Criei uma ilustração de uma casa nor-
manda, alta, com montanha e pinheiros,
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era bico de pena. Ele adorou. Aquela foi
a minha primeira embalagem, sem nunca
ter feito uma na vida.

Na minha opinião, fazer uma embala-
gem era uma coisa muito simples. Eu abri
uma, vi como era a faca e bolei a ilustra-
ção. Só que, quando o cliente aprovou,
eu não sabia fazer arte final. Então, fui a
uma agência e o diretor de arte me expli-
cou como funcionava a fusão do logoti-
po com a ilustração da caixa. Esse é uni
exemplo de como a gente acaba apren-
dendo na raça.

Quais foram as suas influências?

D.B.: Ziraldo, com certeza. Aliás, teve
uma época em que o meu traço era mui-
to parecido com o dele. Sou apaixonado
também pelo Quino, que é maravilhoso.

Como começou a sua carreira
acadêmica?
D.B.: Eu tenho formação em Arquitetura
e dou aula na Escola de Comunicação e
Artes (ECA), da USP, desde 1975. Na ver-
dade, antes eu fui convidado a lecionar
na Escola Superior de Propaganda e Mar-
keting (ESPM), em 1974. Naquela época
era tão difícil encontrar diretores de arte
graduados quanto hoje em dia conhecer
alguém que seja doutor. Eu consegui au-
las pelo mérito de estar formado e saber
desenhar e fui para a ESPM para fazer
um trabalho prático com os alunos, que
é o que eu faço na USP até hoje. Eu fi-
quei uns quatro anos na ESPM e depois
só na ECA. Nunca dei aula na gradua-
ção em nenhuma outra universidade e me
aposento neste ano. Se você pegar os pro-
fessores do curso de propaganda da USP,
cerca de 85% deles foram meus alunos.

Como você entrou na revista
Propaganda?
D.E.: Primeiramente o convite para ir
para a ESPM partiu de um dos mais im-
portantes diretores de arte do Brasil,
Gerard Wilda, professor da ESPM. E foi
ele quem pegou ura desenho meu e le-
vou para a revista Propaganda, um dos
veiculos mais importantes da área. Na
época, para cada edição era convida-
do um diretor de arte para publicar um
cartum. Eu recebi um convite para ficar
fixo na revista e há 33 anos a última pá-
gina dela é minha.

Mas a revista tinha um problema de
não conseguir sair no mês, então, às ve-
zes, eu fazia a charge e o assunto já tinha
acabado. Então, o José Cláudio Maluf,
que editava o jornal Propaganda Bt Ma-
rketing, deu a idéia de fazer uma charge

DR.

www.professionalpubiish.com.br* 2008 • Edição 94 49



para o jornal e criar outra coisa para a re-
vista. Foi assim que surgiu a Dona Zezé.

Qual é a diferença entre cartum e
charge?
D.B.: Eu chamo a Dona Zezé de cartum.
Já a charge é o que eu publico no Pro-
paganda 8t Marketing. A diferença é que
a charge é um desenho de humor que
tem que ser contextualizado, o cartum
é atemporal.

Você tem algum personagem favorito?
D.B.: Eu acho que a Dona Zezé acabou sendo.

Como surgiu a idéia do Gênio?
D.B.: Foi um convite do Max Schrappe,
ex-presidente da Abigraf. A idéia dele era
contar a história de Gutenberg, o pai das
Artes Gráficas, em quadrinhos. Só que
HQ é um problema, porque são necessá-
rias muitas páginas para contar um deta-
lhe. E a idéia era fazer isso em dez núme-
ros na revista Abigraf. O primeiro passo
foi criar o personagem. Eu fui atrás da
imagem do Gutenberg, que curiosamen-
te tinha barba e um nariz grande. Naque-
la época, estava passando na televisão o
comercial do gênio, do Guaraná Antarcti-
ca, e eu resolvi juntar as idéias. O Guten-
berg aparecia em um estúdio atual, como
um gênio, quando o estagiário esfregava
um vidro de guache antigo.

Como você foi para o mercado de
propaganda?
D.B.: Eu sempre tive o Estúdio K, que vi-
veu uma fase muito forte na arquitetu-
ra, mas acabou tendo muito mais traba-
lho em comunicação. Há quase 15 anos
eu parei com arquitetura e comecei a fo-
car em design gráfico e programação vi-
sual. O meu envolvimento com propa-
ganda foi era função das minhas aulas na
ECA. Na verdade, eu não estudei propa-
ganda, mas tenho um prazer imenso em
fazer. No ano passado, eu fiz uma parce-
ria com a Onoma Comunicação e quando
surge algum trabalho de propaganda, eu
passo para eles. Eu estou trabalhando em
um ritmo um pouco menor agora.
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Qual é a relação entre a arquitetura,
e cartum?
D.B.: O número de cartunistas arquitetos
é muito grande. O Chico e o Paulo Caruso
são arquitetos que rasgaram o diploma.
Eu adoro arquitetura, c que depois ela rne
cansou. Por isso a idéia da parceria, assim
eu não lenho que administrar ninguém.

Como você lida com a tecnologia?
D.B.; Eu sou um cara meio ruim de tec-
nologia, por isso eu tenho que ter uma
equipe. Não dá tempo de aprender c eu
não gosto. Eu amo fazer cartum auto-
ral com lápis de cor, sou físsurado nisso.
Também não consigo trabalhar com ta-
blet, já tentei.

Como é o professor Dorinno?
D.B.: A minha aula é muito prática. Qua-
se todos os trabalhos de comunicação da
USP são feitos na minha disciplina. Há
alguns anos houve a morte daquele aluno
de medicina e nós fomos chamados pela
reitoria para fazer uma campanha pelo
trote consciente. Foi muito legal e esta é
a oitava vez que a fazemos. Eu trato os
alunos de forma profissional. Eles mon-
tam agências de propaganda para traba-
lhar durante o ano todo c acabara sendo
trabalhos verdadeiros.

Há seis anos, eu mantenho uma par-
ceria com a McCann Erickson para o lan-
çamento de algum produto. Eles explicam
como querem o trabalho, como se fossem
clientes, e a apresentação dos alunos é
realizada no auditório da McCann. Cada
agência tem dez minutos para vender o
peixe. Já fizemos esse trabalho também
com a agência África.

Quais são os seus projetos, agora que
você está se aposentando da USP?
D.B.: A aposentadoria, na verdade, é para
a graduação. Eu sempre digo o seguinte:
quem dá aula na graduação da USP pode
lecionar em qualquer lugar. A exigência
é grande porque a Fuvesí é uma triagem
absurda. Há 11 anos o curso de Publici-
dade e Propaganda vem batendo todos os
recordes de relação candidato-vaga. Por
mirn, ficaria só na orientação, mas dizem
que eu não vou conseguir.

Que dica daria para quem quer ser
cartunista?
D.B.: Trabalhar, desenhar muito, mes-
mo que não seja publicado, e não desis-
tir. É importante também fazer cursos, ser
atento, observador e plugado no mundo,
porque é comum encontrar pessoas que
sabem desenhar c não tem a idéia. CD
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