


árias ilustrações, mas nenhuma
linha sobre ele ao longo das 252
edições anteriores de IMPRENSA.
Roberto Negreiros colaborou em
dez números da revista, sendo

sua última ilustração assinada de junho de 2000,
para a coluna "A Voz das Estrelas". Apesar de
não ser desconhecido destas páginas, pouco elas
revelaram sobre o homem por trás dos traços.

Negreiros completou 40 anos de carreira em
2009. Aos 14 anos — ele tem 54 — começou a
trabalhar em um estúdio de desenho animado.
Mas é difícil precisar quando começou de fato.
Ainda antes da animação, pintou os vitrôs do
salão da escola, convidado pelas professoras.
"Por causa do meu tamanho, elas tinham de me
carregar no colo", recorda. Aos sete anos, a
diretora da escola voltou a procurá-lo na far-
mácia de seu pai para que ele fizesse ilustrações
sobre um conto infantil que seriam exibidas em
classe. Recebeu assim sua primeira oferta
remunerada e percebeu que poderia ganhar a
vida fazendo o que mais gostava.

Só na Editora Abril, ele colabora "desde o
'barmitzva' do Betinho ou do Richard Civita,
eu já não me lembro". É mais especificamente
na revista Veja São Paulo que seus traços
podem ser apreciados com regularidade. As
ilustrações estampam a última página da revis-
ta, quinzenalmente, no mesmo espaço da crô-
nica do Ivan Ângelo.

A redação da Vejinha encaminha a crônica ao
ilustrador, com ou sem recomendações, depois
de recebê-la diretamente do escritor, na
segunda ou terça-feira. Negreiros devolve a
arte sem a intermediação de Ângelo, no mais
tardar até quinta de manhã. "Eu sempre pro-
curo honrar esse precioso espaço, dando o
melhor que eu posso. A minha maior satisfa-
ção é a do 'mérito por competência': ter este
espaço disponibilizado para mim, novamente,
na próxima crônica".



O seu portfólio atual ainda soma colaborações
para as revistas Piauí e Rolling Stone e para o jor-
nal Le Monde Diplomatique Brasil. Segundo
Negreiros, o que mais lhe agrada em desenhar "é
saber que uma hora acaba". É quase possível
ouvi-lo falar e imaginá-lo na pele de um dos pró-
prios personagens que criou, cuja expressividade
virou uma grande marca de seus traços, sejam
pessoas alegres, esnobes, surpresas, cansadas,
ranzinzas, ou malandras. Admirar seu trabalho
cria associações imediatas com figuras comuns
do dia a dia, muitas vezes com nós mesmos.

Negreiros afirma que suas ilustrações partem de
um esforço de observação. Para ele, a fauna huma-
na é muito rica de gestos, posturas corporais,
expressões faciais e outros elementos de comuni-
cação não-verbal. "Uma pessoa diz muito mais de
si quando observada do que quando ouvida."

Sua lista de influências e referências no
desenho, ele afirma, é extensa. Prefere falar
sobre o que não gosta, uma lista aparentemen-
te menor: "Eu não gosto de coca, maconha,
ópio, haxixe, 'Carusos' em geral: Chico, Paulo,
'Aique' (que não é um Caruso, mas parece),
qualquer um. Também não gosto daquele lá, o
Lourenço 'Muzzareli'... 'Mortandelli', sei lá...
nem daquele 'Adão Seiládoque'"
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Curiosa e contraditoriamente à profissão
que escolheu, Negreiros possui um leve grau
de daltonismo. "Confundo alguns tons de
algumas cores, como verdes e marrons", expli-
ca. Descobriu a alteração quando fez o teste de
admissão para estágio na editora Abril, desco-
berta que lhe deixou chocado por um tempo.
"Considero o desenho a base de tudo. Sendo
um desenhista, me expresso em silêncio e em
preto e branco, como no cinema mudo. Ou
seja, para mim, desculpe-me aquele que pensa
o contrário, toda cor é secundária", revela.

Por isso, até hoje, alheio à interferência da
tecnologia, Negreiros trabalha de forma tradi-

cional, priorizando as formas, como nos tempos
do Colégio Técnico de Artes Gráficas do Senai.
Seus instrumentos são clássicos: "tinta, caneta,
papel, lápis, borracha, pincel", enumera. E apesar
de saber digitalizar seus desenhos para enviá-los
por e-mail, insiste, sempre que possível, para
que sejam retirados pessoalmente.

"Quanto ao fato de conseguir trabalhar com
ilustração, admito que é um feito admirável já
que, hoje em dia, eu faço dez vezes mais para
ganhar dez vezes menos do que ganhava há dez
anos", lamenta. A visão crítica que exprime
sobre a situação do mercado se reflete ainda
em outro discurso. Segundo o ilustrador, o
espaço que a mídia em geral oferece atualmen-



te a profissionais dessa área é menor do que
costumava ser e inversamente proporcional
ao número e grandeza dos crescentes talen-
tos que surgem "por este ingrato país".

O tom ácido respinga ainda sobre o char-
gista político que, segundo Negreiros, tem,
em sua maioria, a tendência de presumir
que seu trabalho é capaz de mudar os desti-
nos políticos da nação. "Muito pelo contrá-
rio, ele só está falando, de uma maneira
supostamente humorada, para uma elite, e
só para ela, o que esta já sabe e/ou deseja
que saibamos", analisa. E continua: "Cansei
de ouvir 'recomendações' da parte de edito-
res, a quem nós, chargistas, deveríamos ou
não 'atacar' ou 'pegar leve'". Entre tantos
desgostos, tem duas coisas que adora: ler e
escrever "sobre um dos assuntos que cada
vez mais me encanta: a eloqüente, patética e
onipresente estupidez humana".

É difícil saber quando a crítica é literal e
quando é figurada. "Adotei o sarcasmo e a
ironia como meu estilo de vida, mesmo
ciente de não serem virtudes", confessou
certa vez em entrevista à revista Ilustrar. Por
isso, talvez fosse interessante arriscar uma
segunda leitura deste texto com um pouco
mais de bom humor. H

Text Box
Fonte: Imprensa, São Paulo, ano 23, n. 253, p. 86-91, jan./ fev. 2010.




