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Um antigo comercial de TV co-
meçava com um menino sarden-
to, num safári, tirando sarro de
um filhote de elefante. Anos de-
pois, homem feito, o provocador
aparece tranquilo assistindo a
uma parada na cidade quando
uma tromba lhe cutuca o ombro
– só para antecipar a trombada
na cara com que o animal enfim
revidaria a afronta infantil.

As imagens dessa propaganda
ocorrem a Caeto, de 31 anos,
quando questionado sobre o títu-
lo de sua primeira graphic novel,
Memória de Elefante, que o selo
Quadrinhos na Cia. coloca nas
livrarias nos próximos dias. O
cartunista dá uma risada antes
de parar e pensar nas melhores
palavras para resumir a inten-
ção: “O cara que leva a porrada
não esquece. Quis usar a meu fa-
vor tudo o que me aconteceu.”

Tudo, no caso, é uma história
que também se inicia na infância,
mas que evolui até o ponto em
que o jovem poderia fracassar pe-
la inércia, entre a falta de grana,
problemas familiares e bebedei-
ras, ou perceber
que eram esses
mesmo os ingre-
dientespara ades-
forra. E havia uma
infinidade deles.

Filho de pais se-
parados, Caeto ti-
nha 11anos ao des-
cobrir que o amigo inseparável
do pai era, na verdade, namora-
do. Alternou-se na adolescência
entre colégios públicos e particu-
lares, conforme a família podia
ou não pagar a mensalidade, o
que lhe garantiu níveis sempre

altos da sensação de inadequa-
ção. “Depois de passar por umas
quatorze escolas diferentes, me
tornei uma cobaia, alguém que
experimentou pequenas doses
dos mais diferentes métodos de
ensino”, descreve, num quadro

ilustrado por um
rato entre inje-
ções de “discipli-
na” e “decoreba”.

Mais tarde sou-
bequeo pai, livrei-
ro à beira da falên-
cia, tinha o vírus
HIV. Poderia até

ser simples lidar com a questão
não fosse justamente a relação
com o velho o maior problema.
“Ele nunca esqueceu o que aqui-
lo tudo (livros, CDs etc.) represen-
tava para ele... Só esqueceu de
cuidar de nós”, reflete Caeto na

sequência da HQ em que conta
como se decidiu a fazer o livro.

A tais lembranças se interca-
lam as vivências como ilustrador
e quadrinista. “Minha primeira
influência foi o Laerte, o Angeli,
aquela geração. Comecei a fazer
histórias em quadrinhos ainda
muito moleque, com oito, nove
anos”, lembra o paulista de As-
sis. Criado na Vila Madalena, ten-
tava vender por bares das anti-
gas, como o Sujinho e o Empana-
das, os primeiros fanzines, feitos
dentro da escola. Não que tives-
se grandes expectativas na vida
financeira como ilustrador. “Lo-
go no primeiro livro que peguei
para ilustrar, percebi que não ia
ganhar muito com isso”, conta.

Para se distrair e tentar mais
algum trocado, editou dois fanzi-
nes, Sociedade Radioativa e Gla-

mour Popular, iniciativa que ren-
deu alguns frutos indiretos – foi
o cartunista Rafael Coutinho,
amigo que integrava o time do
primeiro fanzine, quem o aler-
tou sobre o interesse da Compa-
nhia das Letras em lançar gra-
phic novels de autores nacionais.

Ao longo dos quatro anos em
que repensou as maneiras de fa-
zer o livro, este mudou então de
casa – a Companhia entrou na
história em 2008, dois anos de-
pois de Caeto iniciá-la – e de fi-
nal. A princípio, uma situação
que acontece na metade da HQ
seria o encerramento. O tempo
passou e guardou surpresas – in-
cluindo uma que permitiria um
final poético, imaginário (e que,
é claro, não será contado aqui),
para uma sequência quase inter-
minável de socos no estômago.

CAETO
QUADRINISTA

QUEM É

● Até 2008, circulou por bares
paulistanos o fanzine Sociedade
Radioativa, criado dez anos antes
por Caeto e Ulisses Garcez – qua-
drinista também retratado em
Memória de Elefante. O primeiro
número teve só 50 exemplares
em folhas xerocadas e grampea-
das. Os últimos (foram 14 edi-
ções, além de especiais) ficavam
em torno das 500 cópias, em pa-
pel couché, e contavam com time
que incluía Tiago Judas, Daniel
Gisé, Luisa Dória, Dage e Rafael

Coutinho – que também teve nes-
te ano graphic novel lançada pela
Quadrinhos na Cia, Cachalote,
com texto de Daniel Galera. / R.C.
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Caeto, de 31 anos, vasculha memórias
em difícil graphic novel de estreia

Quadrinhos. Lançamento

“QUIS USAR A MEU

FAVOR TUDO O QUE

ME ACONTECEU”,

AFIRMA AUTOR

H á muitos anos, lá em Ita-
parica, todos os presen-
tes a uma seleta mesa no
bar de Espanha mostra-

ram grande surpresa e mesmo incre-
dulidade, quando, convidado a parti-
cipar de um joguinho de biriba, Zé
de Honorina se recusou e fez uma
revelação de impacto.

– Não jogo – disse ele. – Eu só sei
jogar roubado. Então não vou jogar,
porque, se jogar, eu tomo o dinheiro
de vocês todos sem apelação.

– Mas o jogo não vai ser a dinhei-
ro.

– Não muda nada. A dinheiro ou a
leite de pato, dá no mesmo, eu só sei
jogar roubado, não adianta.

Comentários céticos, indagações
perplexas. Afinal, Zé era pessoa una-
nimemente respeitada na coletivi-
dade, comerciante de excelente no-
me na praça e cidadão exemplar,
não era possível que aquilo fosse ver-
dade. Mas era, insistiu ele, reiteran-
do a disposição de nunca mais pegar
num baralho. Acrescentou que, em
sua vida, não tão longa mas muito
movimentada e viajada, já passara
por quase tudo, inclusive pela, diga-
mos, vicissitude de ter de sobrevi-
ver do carteado, ofício incerto e in-
festado de percalços. E, no começo
para se defender, mas logo para se
escudar dos maus caprichos da sor-
te, também aprendera todo tipo de
trapaça para ganhar. E então se dera
o fenômeno que ele considerava ine-

vitável, para qualquer um que experi-
mentasse jogar e ganhar roubando: im-
possível, daí em diante, jogar sem rou-
bar. Bastava aprender e praticar, ainda
que somente um bocadinho.

– Sabe cachorro, quando fica pedin-
do comida junto da mesa do almoço? –
finalizou ele. – Pois é, não se pode dar
comida a ele nem uma vezinha, por-
que, com apenas essa vezinha, ele se
vicia para todo o sempre e nunca mais
deixa de mendigar junto da mesa. Jo-
gar roubado é igualzinho, é reflexo. O
sujeito até parte com a melhor das in-
tenções, pode até rezar um padre-nos-
so para resistir à tentação, mas, na ho-
ra em que bota a mão nas cartas, não
tem escapatória, é muito pior que von-
tade de fumar depois de um cafezinho.

Recordei-me disso ao continuar ven-
do por todo canto notícias sobre a vio-
lação de dados sigilosos na Receita Fe-
deral. Em meio a declarações contradi-

tórias, negativas, bravatas, denúncias
e outras manifestações próprias de
campanha eleitoral, fala-se muito no
envolvimento de membros do PT na
violação. Não tenho tido muita paciên-
cia para acompanhar essas novas irre-
gularidades que, como todas as outras,
vão acabar sem culpados e muito me-
nos punidos, de maneira que conheço

somente um pouco do que vem sendo
noticiado, mas, para o que pretendo
lembrar, isto não tem importância.

Por que o PT, com a eleição no papo,
iria precisar de golpes baixos? Pergun-
ta retórica, a que eu mesmo respondo:
porque, como meu amigo Zé no cartea-
do, quem aprendeu a jogar sujo não
consegue jogar limpo. Mas também fa-
ço a ressalva: não é coisa exclusiva de
militantes do PT, é coisa nossa. Ou se-
ja, acho que nós, brasileiros, estamos –
não só coletiva como individualmen-
te, em graus diversos – adaptados ao
jogo roubado, não sendo, pois, de estra-
nhar que militantes mais sôfregos
usem as armas que se acostumaram a
ver funcionar a vida toda. Vêm por aí
mais empregos públicos ou semipúbli-
cos e o adesismo já se mostra pujante,
como também é do nosso hábito.

Não se pode acreditar que os vaza-
mentos na Receita começaram agora.

Creio mesmo que os mais calejados em
matéria de Brasil já estão convictos, se
é que algum dia não estiveram, de que
esses vazamentos sempre existiram,
tanto assim que alguns dos implicados
aparentemente exercem esse tipo de
atividade faz bastante tempo e dados
do mesmo gênero já são vendidos aber-
tamente há anos ou décadas. Não será
de todo paranoico aquele que receie já
ter sido formada uma quadrilha para
afanar dados do censo, agora talvez até
com mais facilidade do que antes, por-
que esses dados são informatizados
desde o estágio da coleta, o que, com
certeza, cria mais áreas vulneráveis.
Quem garante que as informações pes-
soais que os recenseados deram em con-
fiança já não estão entrando num ban-
co de dados privado, que depois poderá
servir a todo tipo de propósito, até mes-
mo para a ação de quadrilhas de assal-
tantes de alta tecnologia? Claro, nin-

guém garante e, apesar de justifica-
dos em desconfiar, temos que conti-
nuar confiando, do contrário será im-
possível viver. E, também claro, va-
mos preferir acreditar que certos li-
mites, como esses relacionados com
o censo, nunca serão ultrapassados.

Nós somos o país das certidões e
atestados falsos. Muitos já os rece-
beram ou emitiram e todo mundo
pelo menos conhece alguém que os
utilizou ou utiliza. Não me refiro so-
mente aos atestados médicos, mas
até ao antigo atestado de pobreza,
que era usado por ricos para não pa-
gar por serviços que, para os indigen-
tes, eram gratuitos. A todo momen-
to somos informados de esquemas
para fraudar concursos públicos,
vestibulares e semelhantes. E des-
ses esquemas sabemos somente os
que foram descobertos. Temos, as-
sim, o direito, que certamente prefe-
ríamos não ter, de duvidar de todo
concursado e de encarar com um pé
atrás qualquer diploma. E até inven-
tamos a firma reconhecida em cartó-
rio e logo depois a falsificação do
reconhecimento de firma.

Por aí vai, num rosário que talvez
muitos de vocês saibam desfiar me-
lhor que eu. Não são somente os pe-
tistas, somos nós, os que jogam rou-
bando, PT ou não PT. Cabe, no en-
tanto, observar que o PT está no go-
verno e, se o governo não obedece à
lei, quem obedecerá? E não fica bem
o presidente falar como se esse “tal
de sigilo” fosse uma pessoa. Ele fez
isso para mostrar que grande parte
dos responsáveis por sua populari-
dade nem sabe o que é sigilo. É verda-
de, mas ele devia envergonhar-se
disso, não se aproveitar.

JOÃO UBALDO
RIBEIRO

✽ Caetano Melo dos Santos
nasceu em 1979, em Assis
(SP), e cresceu em São Pau-
lo. Trabalhou como ilustra-
dor para as editoras Brinque-
Book e Conrad, entre outras,
e editou dois fanzines de
HQs. Tem um filho, Tomazo,
e vive em Valinhos.

FANZINE FICOU
CONHECIDO NA
VILA MADALENA

Já passara inclusive pela,
digamos, vicissitude de ter
de sobreviver do carteado

Jogo roubado
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REPRODUÇÃO

Pauliceia. Graphic novel retrata cenários e personagens do bairro da Vila Madalena, onde cartunista morou por muitos anos
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