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Com 'Cachalote', Daniel Galera e Rafael Coutinho inauguram uma série de HQs produzidas em 
dupla por escritores e ilustradores 
 
A fixação por animal semelhante levou o capitão de um certo baleeiro à loucura e, muitas 
páginas depois, à morte. Mas, no caso dos paulistas Daniel Galera e Rafael Coutinho, a paixão 
pelo gigantesco mamífero marinho, semelhante à baleia Moby Dick, do escritor Herman 
Melville, fez com que a dupla produzisse “Cachalote” (Companhia das Letras), história em 
quadrinhos que é uma das mais aguardadas do ano e chega às livrarias no próximo dia 16. 
 
A ansiedade se justifica por duas razões. Primeiro, porque “Cachalote” é a primeira de um 
projeto que pretende lançar outras HQs assinadas por escritores e desenhistas — já há quase 
uma dezena de parcerias em andamento. E também pela experiência de cada um dos autores. 
Enquanto Galera escreveu romances como o premiado “Cordilheira” e “Até o dia em que o cão 
morreu” — transformado, por Beto Brant, no filme “Cão sem dono” —, Coutinho é, desde 
participações em coletâneas como “Bang bang” (Devir) e “Irmãos Grimm em quadrinhos” 
(Desiderata), uma das maiores promessas do gênero. Inclua-se no currículo deste, ainda, o 
fato de ele ser filho do desenhista Laerte, com quem produziu, a quatro mãos, o elogiado 
álbum “Laertevisão” (Conrad). Porém, o estilo de história e de desenho de Coutinho em 
“Cachalote” vai por um estilo bem diferente daquele bem-humorado que revelou o pai. 
 
— As pessoas não estão acostumadas com a ideia de que a história em quadrinhos pode ser 
tão profunda quanto um romance. Nossa proposta foi a de um mergulho de extrema 
intensidade — explica ao GLOBO, por telefone, Rafael Coutinho, diretamente da loja de roupas, 
livros e arte que mantém com quatro sócios no bairro da Pompeia, em São Paulo, e cujo nome 
é... Cachalote. — É uma tremenda coincidência, nem fui eu que escolhi. Com o lançamento no 
Rio marcado para o dia 29, às 19h, na Livraria da Travessa de Ipanema, a HQ “Cachalote” tem 
cerca de 300 páginas e reúne seis histórias, aparentemente sem relação alguma, mas com 
muita coisa em comum. Todos os personagens parecem viver situações-limite: o jovem 
atendente de uma loja de ferragens que curte um fetiche a dois; o decadente ator de cinema 
chinês; um solitário escultor que é convidado para interpretar, literalmente, o papel da sua 
própria vida; e o deprimido escritor que marca encontros com a ex-mulher em lugares públicos 
para passar um tempo com a filha do casal. 
 
— As histórias talvez não tenham nada em comum, mas elas formam um conjunto que, a meu 
ver, é coerente. Elas se complementam — conta, por e-mail, o escritor Daniel Galera. — Elas 
surgiram do puro desejo de elaborar esses personagens e narrar o que imaginamos estar 
acontecendo com eles. Só pelo prazer de fazer isso. De qualquer modo, a interpretação que 
importa não é a minha ou a do Rafa, é a dos leitores. Um desses leitores foi o editor de 
quadrinhos da Companhia das Letras, André Conti, que leu o primeiro roteiro e se interessou 
em publicá-lo de uma só vez, em livro único, mesmo que parecesse, à primeira vista, uma 
reunião de contos. A ideia inicial era separar as narrativas com páginas em branco, mas ela 
logo foi descartada, apesar do — saudável — risco de causar estranhamento ao leitor. Não é 
uma obra fácil.  E Conti também tem a sua própria definição:   
 
—  As histórias de “Cachalote” não se cruzam, como acontece nos filmes “Magnólia” (de Paul 
Thomas Anderson) e “Short cuts” (de Robert Altman). Elas mostram pessoas convivendo em 
um mesmo universo, sem se encontrarem.  
 
Responsável pela arte, Coutinho diz ainda que a graphic novel que produziu com Galera não 
tem relação alguma com as de Guillermo Arriaga, um especialista na mistura de dramas 
comuns e humanos que, no fim, se encontram. 
 
— A graça está justamente aí, em encontrar momentos em que as histórias conversassem, 
sem ser literal. Na coincidência de cada um — diz o desenhista.  
 



Apesar de ter uma loja que leva o nome de sua HQ, Rafael Coutinho diz que a obsessão pela 
baleia cachalote é do parceiro Galera, sensibilizado pela solidão do macho da espécie cetácea, 
que costuma vagar sozinho pelos oceanos, como um eremita do mar. Daí talvez venha a força 
das histórias contadas no livro pela dupla, que demorou dois anos e meio para finalizar a obra 
nascida de uma série de encontros promovidos pela RT Features, de Rodrigo Teixeira, o 
mesmo que produziu o filme “O cheiro do ralo” e outra HQ, “Mesmo Delivery” (Desiderata), de 
Rafael Grampá. 
 
— O Rafa e o Galera se conheceram nessas reuniões e se entenderam às mil maravilhas — 
revela o escritor Joca Terron, que acaba de lançar o romance “Do fundo do poço se vê a lua” 
(Companhia das Letras). — Eu fiquei observando a troca de ideias e percebi que aquilo poderia 
ser estendido para um projeto. 
 
O projeto ao qual Terron se refere é o de promover, a partir da bem-sucedida parceria entre 
Galera e Coutinho, outras HQs unindo escritores e desenhistas na produção. Com sua 
coordenação, as parcerias incluem André Sirangelo e Iumazark; Emilio Fraia e DW; Angélica 
Freitas e Odyr Bernardi, com “Guadalupe”; Eric Archer, Ronaldo Bressane e Fabio Cobiaco, 
com “V.I.S.H.N.U.”; Vanessa Barbara e Fido Nesti, com “A máquina de Goldberg”; e uma do 
próprio Terron, em dupla com Gabriel Góes, chamada de “Inimigo imaginário”. 
 
Segundo Terron, o projeto é financiado pela RT Features, que se compromete em bancar a 
produção de cada uma das HQs com a intenção de levá las aos cinemas. Quando uma dupla 
produz cerca de 40% de sua história, ela é oferecida à Companhia das Letras, que, se tiver 
interesse, a publica. 
 
Com uma leva tão representativa de autores experimentando os quadrinhos, uma dúvida pode 
surgir: qual a diferença entre escrever para a literatura e para os quadrinhos?  
 
— A diferença é que os quadrinhos têm imagem — esclarece Galera, um dos autores de 
“Cachalote”. — A ilustração sequencial dá conta de boa parte da narrativa, e é preciso criar o 
texto com um esboço das imagens na cabeça, antecipando um pouco o trabalho do desenhista. 
O texto do roteiro tem que afinar os diálogos com as ilustrações e descrever as cenas de modo 
que o artista possa trabalhar com alguma liberdade.  
 
Fica a dica. 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 8 junho 2010, Segundo Caderno, p. 1-2. 
 
 
 


