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O desenhista francês Jean Plan-
tu (foto), responsável há 38 anos
pelas charges da primeira pági-
na do jornal Le Monde, de Paris,
desembarca esta semana
no Brasil para uma sé-
rie de exposições
que passam por
Brasília e pelo Rio
de Janeiro, além
de São Paulo, úni-
co destino em que
estará acompanha-
do dos brasileiros
Angeli, Chico Caruso e
Cássio Loredano.

A pouco menos de um mês
das eleições presidenciais, com
denúncias de corrupção pipo-
cando pela mídia, Plantu e o ti-

me de cartunistas brasileiros es-
colheram como tema da mostra
a política. O assunto é recorren-
te em quase todos os trabalhos
do desenhista do Monde.

Plantu tem a característica de
economizar nos diálogos e

quadros, enfatizando
com traços finos, flui-

dos e precisos o papel
frequentemente con-
traditório e exagera-
do que os políticos

desempenham. “Os
políticos estão sem-

pre no primeiro plano
da cena e são desafiados a

se expressar num tempo muito
curto sobre os assuntos mais
graves do mundo, sob uma tre-
menda pressão midiática. Isso
faz com que eles caiam com fre-

quência em situações caricatu-
ráveis”, disse Plantu ao Estado.

Em tempos de tablets,
e-mails e hiperconectividade, o
cartunista francês ainda faz
questão de desenhar com lápis,

caneta e papel sulfite, viajando
pelo mundo para encontrar-se
cara a cara com os leitores.
Além do Brasil, ele já levou seus
trabalhos para lugares tão im-
prováveis quanto o Sudão, pal-

co de um dos maiores e mais
recentes massacres de civis no
centro da África, e o Sri Lanka,
onde até há poucos meses o go-
verno lutava para aniquilar um
dos grupos guerrilheiros mais
antigos ainda em atividade no
mundo. “Viajo sempre em bus-
ca do aprendizado, na esperan-
ça de conhecer esses países e
suas culturas”, afirmou. No Bra-
sil, o cartunista já expôs seus tra-
balhos cinco vezes, desde 1986.

Outras linguagens. Mas a
ideia de enquadrar e expor car-
toons nem sempre é sedutora

para os autores. “Meu lugar é
na página do jornal, no colo
do leitor. Faço os desenhos pa-

ra serem vistos a uma distância
de 30 centímetros dos olhos.
Eu não sei o que é estar pendura-
do na parede. Ainda não me

acostumei com isso”, confes-
sa o cartunista Loredano,

do Estado. “Já a conver-
sa, o bate-papo com as
pessoas, acho legal. Mes-

mo ficando gago depois
que ligam o microfone,

sinto que posso trocar
ideias com quem vê os de-
senhos. É sempre uma boa
oportunidade.”

Além da mostra, Plantu
participará de dois debates
com o público em São Paulo,
acompanhado dos colegas bra-
sileiros. O primeiro deles ocor-
re hoje, no Teatro Anchieta do
Sesc Consolação, e o segundo
no domingo, na Fundação Bie-
nal. Loredano participa apenas
do primeiro.

A POLÍTICA
EM TRAÇOS
FINOS E
PRECISOS
O francês Jean Plantu, do Le Monde,
está no País e participa hoje de debate

Charges. Exposição

● “Cubista, delirantemente pre-
cisa e cânone visual” são al-
guns adjetivos usados pelos crí-
ticos que tentaram fazer caber
em palavras o traço de Loreda-
no. Nascido no Rio de Janeiro
de 1948 – que, mais que uma
data, é um selo de contempora-
neidade com o Rio harmonioso
de Tom, Niemeyer e Garrincha –
Loredano tem como característi-
ca o traço fino e preciso, que
funciona como uma lupa sobre
características muitas vezes
mais psicológicas que visuais
de seus personagens. Desde de
1993, publica seu trabalho no
Estado. / J.P.C.

V iagens de infância. Depois
de Jundiaí vinha Botujuru,
estação de nome esquisito,
e, enfim, o túnel, aguarda-

do com ansiedade. Na Estrada de
Ferro Santos-Jundiaí não havia o pe-
rigo das fagulhas, a locomotiva era
elétrica, de modo que muitos passa-
geiros punham a cabeça para fora,
sentindo o vento. Meu irmão e eu
não podíamos abrir a janela para
olhar a chegada do túnel, minha
mãe tinha pavor de que um trem vin-
do na direção contrária nos decapi-
tasse. Ficava aquela espera. De re-
pente, o trem mergulhava na monta-
nha e as luzes do vagão eram acesas.
Parecia um longo trajeto, curtíamos
a escuridão de fora, sendo dia. O tú-
nel era um milagre, sensação ines-
quecível. E se o trem desaparecesse
dentro da montanha? De quando
em quando, lâmpadas amarelas pen-
duradas nas paredes úmidas trans-
mitiam sensações fantasmagóricas.
Almas penadas, dizia Luiz, meu ir-
mão. Outro dia, conversando com
Ayrton Camargo, da CPTM, tive
uma decepção. O túnel tem 590 me-
tros e um trem a 90 por hora leva
apenas 30 segundos para atravessá-
lo. Mesmo naquele tempo, imagi-
nando que corresse a 50 por hora,
seria um minuto. Por que para nós o

tempo esticava, desaparecia no túnel?
Sentado junto à janela, posição que

cedo apenas para meus netos, pensava
nessas coisas quando o Expresso Turís-
tico deixou a Estação da Luz rumo a
Paranapiacaba, na sexta-feira passada.
Lembrando que vindo de Araraquara
baldeávamos em Jundiaí e entrávamos
no trem que desceria a serra apoiado no
sistema de cremalheiras. Meu pai ferro-
viário explicava que eram máquinas gi-
gantescas que seguravam a composi-
ção na descida e puxavam na subida.
Era moderno e grandioso aquilo. Passá-
vamos pela Luz e seguíamos. Paranapia-
caba era diferente de tudo. Parece a In-
glaterra, dizia meu pai, mostrando o for-
mato da estação, das casas, os ponti-
lhões, os postes de ferro rendilhado, a
torre do relógio apelidada Big Ben e a
neblina que cobria tudo e me conduzia
aos filmes de mistério.

Agora, de repente, infância e juventu-
de foram revividas num trem curto,
uma locomotiva diesel e dois vagões de
passageiros de primeira classe. Conhe-
ço estes vagões, pensei. Devo mesmo
ter viajado neles, foram da antiga EFA,
era o trem prateado. Recuperados, fa-
rão a cada 15 dias a subida da serra. A
janela é uma televisão em HD. Saindo
da Luz, imagens familiares do Taman-
duateí, da zona cerealista, prédios aban-
donados, matagal, na Mooca a velha cer-

vejaria Antarctica abandonada vai se
desmanchando, mais à frente, parte do
império das indústrias Matarazzo em
ruínas. Pensar que o conde foi um dos
homens mais ricos do mundo. A moder-
nidade e as cores se espelham na nova
Estação de Tamanduateí, sensação es-
pacial, design audacioso. Esta pequena
viagem atravessa trechos da história e
do urbanismo de uma São Paulo que vai
indo e uma nova que está chegando.

Música clássica, agradável no inte-
rior do vagão. Entre a Luz e o alto da
serra são 48 quilômetros e 14 estações.
Então, a neblina começou a surgir, tími-
da, cresceu e quando chegamos a Para-
napiacaba havia coberto tudo, mal se
viam a plataforma, as ruas da vila. Sen-
sação de mistério. Queria ver logo a ci-
dade que ganhou vida em 1977 no filme
Doramundo, de João Batista de Andra-
de, baseado no romance de Geraldo
Galvão Ferraz, com Antonio Fagundes,
Irene Ravache, Celso Frateschi. Wladi-
mir Herzog, apaixonado por cinema,
colaborou no roteiro. Recomendo a lei-
tura do livro e uma olhada no filme,
antes da viagem. A história da ferrovia

brasileira está ligada à EFSJ (antiga São
Paulo Railway), ela escoava todo o café
do Estado, levando ao porto. Cruza-
mos com imensas composições da
MRS que levam carga para Santos, inter-
mináveis, com 70 ou 80 vagões. Crian-
ça, eu adorava ficar na beira da linha
contando vagões. Quando chegava a
20, exultava, nunca tinha visto um
trem tão comprido. Imaginem agora!
Um acordo com a MRS permitiu a cria-
ção deste trem. Hoje são três os Expres-
sos Turísticos. O que vai a Jundiaí, o de
Paranapiacaba e o de Mogi das Cruzes.
Outros virão. Assim, os trens voltam a
circular em pequenos trechos, o sufi-
ciente para formar uma mentalidade,
fazer tomar gosto, recuperar trajetos
desaparecidos, cada vez mais longos.
Estes trens nos levam a uma reflexão,
porque, enquanto nostálgicos para
nós, no resto do mundo são avanço, re-
volução. Pela nostalgia, aqui, a denún-
cia: por que paramos no passado, des-
truímos um patrimônio centenário? E
o grito: iniciemos a retomada.

Ao chegar a Paranapiacaba busquei a
torre do relógio, que na verdade lem-
bra mais o relógio da Estação da Luz.
Aqui, a chamada Vila Inglesa foi das
mais importantes da história ferroviá-
ria do Brasil. As plantas das casas vie-
ram da Inglaterra. Passei pela igreja an-
glicana, construída em pinho-de-riga,

num tempo em que a lei brasileira
obrigava as igrejas não católicas a
parecerem casas “normais”, sem
torre, sem vitrais. Pequenos bares,
passeios a pé, uma pousada simpáti-
ca com boa comida, o turismo pode
fazer a cidade renascer.

Acompanhei o pessoal da CPTM
até a casa de dona Francisca Caval-
canti de Araújo, senhora de 78 anos,
que lutou para que o trem voltasse à
cidade, “para termos vida novamen-
te. Não quero morrer sem ver o trem
apitar na estação”. Extrovertida, sor-
ridente, dona de uma pequena loja
de artesanato, no dia em que o pri-
meiro trem chegou ela estava indis-
posta, não fez a viagem. O recanto
dela é imperdível. Olhando objetos,
numa parede dei com um poema
emoldurado que ela escreveu sobre
sua Paranapiacaba.

Aqui é a vila mágica/ A vila aparece/
E desaparece/ Tem horas que você vê o
morro/ Tem dias que você não vê nada/
Parece o grande caldeirão/ Que você
põe para esquentar/ E a fumaça vem
para a vila apagar/ Tem bruxa no peda-
ço/ Com sua vara de condão/ E põe fogo
no chão/ A fumaça aparece/ E a vila
desaparece/ Como passe de mágica/ O
morro a sumir/ E a fumaça a perseguir/
O dia não passa/ Nem as horas/ Só fica
a fumaça/ Na cidade mágica.

LOREDANO
TIRA A MOLDURA
DA CARICATURA

Criança, eu adorava ficar na
beira da linha contando vagões.
Quando chegava a 20, exultava

Cidade mágica, aparece, desaparece
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Desafios. Contradições expostas com economia de diálogos

DIÁLOGOS
COM JEAN
PLANTU
Teatro
Sesc An-
chieta/
Sesc Con-
solação.
Rua Doutor
Vila Nova,
245,
3234-3000.
Hoje, 17h30.
Grátis.
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