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E L E I T O S

Minha vida é
uma HQ aberta

TEXTO RONALDO BRESSANE

O álbum Memória de Elefante, do cartunista
Caeto, é um retrato do artista quando jovem
sem condescendência nem medo de tocar
em assuntos casca-grossa

I
magine desenhar a si mesmo 227
por 6 vezes. Segundo a péssima
álgebra deste repórter, a figura
Caeto ocupa uns 70% dos 1.132
quadrinhos de Memória de Ele-
fante (Companhia das Letras) de

Caeto. Apelido gráfico para o o dese-
nhista e escritor Caetano Melo dos San-
tos, que realiza em preto e branco, aos 31
anos, sua primeira autobiografia. A
graphic novel inicia flagrando Caeto aos
24 anos, numa terça-feira de sol, ofe-
gante sob o calor de São Paulo e sob a fu-
maça do próprio cigarro, porém leve,
cheio de vida: todas as suas coisas ocu-
pam caixas em casas de amigos, ele mes-
mo levita um quarto provisório, e sua
única vista é uma tela feita por ele mes-
mo, uma tela que retrata um cão achado
na rua adotado por ele. Até encerrar o li-
vro, narrando a lenta agonia do pai que
sofre de aids, Caeto permanecerá fiel a
esta síntese gráfica: um sujeito na cama,
tranquilo, meditando sobre o trabalho
que ele mesmo fez — um cão perdido po-
rém fiel, um cão que guarda seu dono e é
por ele guardado, numa espiral que per-
corre ritmicamente todo o romance.

Pense num perrengue. Agora multipli-

que 227 por 6 e terá a vida caeta, milhas
distante da caetânica tropicália baiana.
Aqui é São Paulo, Zona Oeste, especifica-
mente Vila Madalena, Pinheiros e Butan-
tã, com uma incursão por Bauru (SP).
Caeto, o sub-herói de Caeto, é um jovem
artista gráfico desesperado por uma gra-
na pro aluguel. Quando sua vida engrena,
algo sempre dá errado, mas ao mesmo
tempo os azares atraem acasos felizes — e
a tudo Caeto narra com honestidade e im-
piedade de um Lester Bangs (até mesmo
quando critica sua própria banda, a Sam-
ba Concorrência). A espiral enovela os
períodos que o artista aluga um quarto
com uma família muito louca, uma noite
passada num cemitério, a descoberta do
amor, da paixão pelos quadrinhos e pela
música, a venda de quadros na calçada, a
crônica da praça Benedito Calixto e de
uma Vila Madalena que não existe mais,
um incipiente alcoolismo e um tabagismo
sem limites, além dos problemas com a
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família — em especial o pai, o persona-
gem mais fascinante do livro, um anár-
quico livreiro homossexual com dificul-
dades para administrar livros, filhos e
inúmeros casos.

O traço realista de Caeto, franco como
um trago de cerveja em copo americano,
propõe uma estética de olhos abertos
sobre o drama, cuja ênfase é oculta em
desenho contido — como se a figura ma-
gra de Caeto fosse ficando férrea só por
se postar, firme e bem-humorada, à
frente dos fatos. Lembra American
Splendour, de Harvey Pekar, mas Caeto
se identifica mais com Epilépticos, de
David B, Fun Home, de Alison Bechdel,
e Maus, de Art Spiegelmann. Além des-
tes, o cartunista alinha como inspira-
ções Laerte (pai de Rafa Coutinho, um
dos personagens da trama, que partici-
pou do fanzine Sociedade Alternativa
com Caeto), Charles Burns, Marjane Sa-
trapi, Robert Crumb, Tiago Judas e Ulis-

ses Garcez. O artista le-
vou quatro anos para de-
senhar Memória. “Tudo
que me acontece e daria
HQ fica na cabeça”, diz.
“Mas a memória só guar-
da o que interessa, não
lembro muita coisa: sou
meio sequelado por causa
do álcool!”, brinca. Caeto
diz ter empacado em di-
versas passagens, “pa-
rando de escrever por dias
até recuperar o fôlego. Eu
tinha um filtro e o critério
foi não machucar demais
nem a mim mesmo nem
as pessoas envolvidas na
HQ”, afirma. Entre os
próximos projetos do au-
tor-desenhista, Caeto
aborda as transformações
por que passou o bairro
boêmio Vila Madalena,
“hoje um shopping a céu
aberto”. Pense num pa-
quidérmico perrengue.A vida caeta se desenrola na Zona Oeste paulistana Uma biografia em traços preto e branco

Um cão que guarda seu dono e é por ele guardado: espiral que percorre o romance
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