


omo boa parte de seus colegas de 
profissão, Jarbas Domingos tomou 
gosto por desenho praticamente 
enquanto aprendia a andar. A lgu
mas de suas primeiras lembranças 

remontam aos desenhos de animais e dinossau
ros que fazia nos versos das folhas de papel 
usadas que o pai trazia do escritório. Desde os 
brinquedos que ganhava de aniversário até dese
nhos animados na T V , tudo o inspirava a rabis
car e reproduzir personagens no papel. Talvez 
seja por conta dessas tenras memórias que 
Jarbas diagrama com gosto o suplemento infantil 
do Diário de Pernambuco, diário onde também 
trabalha como um dos principais ilustradores, 
produzindo desde charges políticas até a t ira 
semanal do Barô Barata. 

É difícil precisar quando a brincadeira de 
criança começou a tomar contornos sérios para 
o recifense de nascimento, que cresceu no 
município de Moreno, a 28 quilômetros da capi
tal . Jarbas lembra que começou a ser solicitado 
pelos vizinhos, ainda adolescente, para ilustrar 
cartazes a camisetas. " N a verdade, eu não achava 
que um dia trabalharia no que faço hoje, mas por 
gostar muito de desenhar pensei em profissões 
que uti l izassem o desenho. Por isso, aos 15 anos, 
me inscrevi para fazer [o curso de] edificações, 
na Escola Técnica Federal de Pernambuco", 
conta. O curso só o aproximou ainda mais das 
ilustrações, com suas colaborações frequentes 
para o Tecnotícias, jornalzinho da escola. 

Prestou vestibular para publicidade, mas não 
passou. Depois tentou artes plásticas, em que 
passou, mas não gostou. Por f im, decidiu-se 
pelo design. A essa altura, já trabalhava na 
recém-lançada Folha de Pernambuco. "A Folha 
estava começando no mercado e um colega 
sugeriu que eu mandasse alguns desenhos para 
o pessoal do jornal avaliar", lembra. Escreveu 
uma carta e anexou algumas tirinhas do Barô 
Barata, um inseto marrento que vive acompa
nhado por uma larva estrábica e patusca cha
mada Tapuro. Foi contratado em setembro de 
1998 e só saiu após dez anos, depois de ter par
ticipado da reformulação gráfica do jornal e 
criado um novo projeto para o suplemento 
infanti l , quando, finalmente, emplacou o Barô. 

A convite de Christ iano Mascaro, editor de 
arte do Diário de Pernambuco, Jarbas part iu para 
o jornal onde está ainda hoje. " A c h e i que seria 

uma ótima experiência, como de fato tem 
sido" , afirma. Além das ilustrações, o trabalho 
realizado no layout do Diarinho, tornando o 
caderno mais lúdico e moderno, ganhou desta
que entre os colegas. 

Jarbas também colabora para a revista 
Continente Multicultural, editada pelo governo 
pernambucano, e para publicações da Editora 





A b r i l , além de eventuais trabalhos para l ivros, 
peças publicitárias e sites. A i n d a faz parte do 
grupo de cartunistas que compõem a equipe do 
Video Journalism Movement , rede internacio
nal de notícias on- l ine. Por meio do projeto, 
consegue estabelecer redes de contato com 
ilustradores e mercado de trabalho para além 
do eixo Rio - São Paulo. "Depois da internet, os 
problemas de localização geográfica ficaram 
bem pequenos", diz. 

Tamanha versatilidade é explicada pelo fato 
de Jarbas trabalhar com diversas técnicas e 
materiais. "Gosto de contar histórias e gosto 
muito de desenhar. Misturando as duas coisas, 
posso contar uma história em apenas um quadro 
quando faço um cartum, ou em muitos quadros 
quando faço uma H Q " , afirma. Garante que o 
resultado é consequência de um trabalho dedi
cado que se equilibra por meio de um processo 
divertido e natural. No caso das ilustrações, 
destacam-se cenários l impos e bastante icôni-
cos, de contornos sutis, com pinceladas ou t ra
tamentos pictóricos. Quando a encomenda é 
uma charge, os traços são mais simples, embora 
unam ironia e caricatura com muita eficiência. 

Suas referências são diversas. Vão desde Bi l l 
Watterson, passando por Laerte, Fernando 
Gonsales e W i l l Eisner, até o cartunista argenti
no Quino. Mas afirma que, para além de nomes, 
é um verdadeiro apreciador de qualquer forma de 
arte, "que vão da tinta a óleo ao vetor dos pro
gramas gráficos de computador". "Não dá para 
ser genial por influência, mas continuo tentan
do." C o m pontes entre a ilustração e o cartum, 
entre o caderno de política e o infantil, Jarbas 
segue tentando, brincando e conseguindo. 
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