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OS MAIS VENDIDOS
FICÇÃO NÃO FICÇÃO LIVROS ELETRÔNICOS

1 A Guerra dos Tronos - As Crônicas de Gelo e Fogo - Vol. 1 - George R. R. Martin.
Ed. Leya Brasil. 592 pgs. R$ 49,90 10/2

2 Um amor para recordar - Nicholas Sparks.
Ed. Novo Conceito. 186 pgs. R$ 29,90 7/1

3 Água para elefantes - Sara Gruen.
Ed. Sextante. 272 pgs. R$ 24,90 15/4

1 Despertada - P. C. Cast.
Ed. Novo Século. 352 pgs. R$ 39,90 2/8

5 Questões do coração - Emily Giffin.
Ed. Novo Conceito. 384 pgs. R$ 29,90 9/3

6 A Fúria dos Reis - As Crônicas de Gelo e Fogo - Vol. 2 - George R. R. Martin.
Ed. Leya Brasil. 656 pgs. R$ 49,90 12/5

7 Querido John - O que você faria com uma carta que mudasse tudo? - Nicholas
Sparks.
Ed. Novo Conceito. 275 pgs. R$ 29,90 62/✩

8 Diário de uma paixão - Nicholas Sparks.
Ed. Novo Conceito. 256 pgs. R$ 29,90 32/6

9 O milagre - Nicholas Sparks.
Ed. Agir. 238 pgs. R$ 29,90 20/7

10 Morte e vida de Charlie St Cloud - Ben Sherwood.
Ed. Novo Conceito. 304 pgs. R$ 29,90 11/ ✩

1 Guia politicamente incorreto da História do Brasil - Leandro Narloch.
Ed. Leya Brasil. 304 pgs. R$ 39,90 73/2

2 A saga brasileira - Miriam Leitão.
Ed. Record. 476 pgs. R$ 49,90 7/1

3 1808 - Laurentino Gomes.
Ed. Planeta Do Brasil. 408 pgs. R$ 44,90 166/4

4 1822 - Laurentino Gomes.
Ed. Nova Fronteira. 372 pgs. R$ 44,90 41/3

5 Histórias íntimas – Sexualidade e erotismo na História do Brasil - Mary Del Priore.
Ed. Planeta Do Brasil. 256 pgs. R$ 29,90 11/5

6 Muito além do nosso eu - Miguel Nicolelis.
Ed. Companhia Das Letras. 536 pgs. R$ 39,50 3/6

7 Comer, rezar, amar - Elizabeth Gilbert.
Ed. Objetiva. 344 pgs. R$ 42,90 171/7

8 Restart - Coração na mão - Fátima Gigliotti.
Ed. Benvirá. 200 pgs. R$ 34,90 7/✩

9 Mentes perigosas - Ana Beatriz B. Silva.
Ed. Fontanar. 210 pgs. R$ 34,90 118/8

10 Eu Christiane F., 13 anos, drogada prostituída - Kai Hermann.
Ed. Bertrand Brasil. 320 pgs. R$ 39,00 2/✩

1 Segredos e atalhos do iPad - Paulo Sousa.
Ed. Fastpencil.Com. R$ 3,98 1/00

2 Água para elefantes - Sara Gruen.
Ed. Arqueiro. R$ 16,99 7/1

3 Critérios de excelência - Fundação Nacional Da Qualidade
Fnq. Ed. Fnq. R$ 30,00 6/✩

4 50 anos a mil - Lobão e Claudio Julio Tognolli.
Ed. Nova Fronteira. R$ 41,90 7/5

5 A Casa do penhasco - Agatha Christie.
Ed. L&Pm Editores. R$ 14,00 1/00

FONTE: INFOGLOBO. Dados obtidos com as livrarias Saraiva (São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Rio de

Janeiro e Goiânia), Martins Fontes (São Paulo), Nobel (São Paulo), Fnac (Brasília, Campinas, Curitiba,

Porto Alegre, Ribeirão Preto, Rio e São Paulo), Laselva (Rio, São Paulo e mais 11 cidades), Cultura

(São Paulo, Porto Alegre, Recife e Brasília), Travessa, Argumento (Rio de Janeiro), Leitura (Campo

Grande, Brasília, Goiânia, Belo Horizonte e Vitória), Da Vila (São Paulo), Curitiba (Curitiba,

Florianópolis, Joinville, Londrina, Balneário de Camboriú, Blumenau, São Paulo e Porto Alegre) e

Submarino entre os dias 27 de junho e 3 de julho de 2011. Livros eletrônicos: Saraiva, Cultura e Gato

Sabido. Na coluna da direita, indica-se o número de semanas do livro na lista e sua posição na semana

anterior. Os que voltam a ser citados são indicados por ✩

ENTREVISTA

Joe Sacco Reportagens em quadrinhos
Autor maltês relata conflitos mundiais na forma de HQs: ‘O jornalismo é um processo imperfeito’

Divulgação

Autor de uma obra singular, Joe Sacco se dedicou nas
últimas duas décadas a investigar conflitos no Orien-
te Médio — em livros como “Palestina” (Conrad) e
“Notas de Gaza” (Companhia das Letras) — e nos Bál-
cãs, entrevistando sobreviventes e transmitindo suas

experiências em narrativas que mesclam suas habi-
lidades de repórter e cartunista. Em Paraty para par-
ticipar da mesa “A História em HQ”, hoje às 12h, Sac-
co conversou com O GLOBO sobre as possibilidades
dos quadrinhos como veículo para o jornalismo.

Prestes a lançar um livro novo em que deixa de lado
as zonas de guerra e explora outras dimensões de
conflitos globais, como a imigração e a pobreza ex-
trema, o cartunista maltês radicado nos EUA diz ter
vontade de fazer um livro sobre o Brasil.

Guilherme Freitas
guilherme.freitas@oglobo.com.br

Enviado especial a Paraty

O GLOBO: O intelectual pales-
tino Edward Said definiu sua
obra como “um ato da mais
profunda generosidade” em re-
lação às “vítimas da História”.
Na sua opinião, de que forma
seu trabalho pode ser útil para
as pessoas que você retrata?
JOE SACCO: A maior parte do
meu trabalho é dedicada, de fa-
to, às vítimas de conflitos na Pa-
lestina e nos Bálcãs, por exem-
plo. Mas não posso ter a preten-
são de dizer que meus livros
vão mudar as vidas delas. O
que me move é uma compulsão
de ir a esses lugares e conver-
sar com as pessoas para desco-
brir o que está acontecendo.
Percebi desde o início que eu
não podia me comportar como
um voyeur. Como cartunista, eu
precisava colaborar de alguma
maneira, retratando a forma co-
mo elas vivem. Não posso ter
dimensão de como vou ajudá-
las, mas meu desejo é que os
leitores consigam, ao menos
por um momento, colocar-se
no lugar dessas pessoas para
compreendê-las melhor.

● Através dos testemunhos
dessas vítimas, seu trabalho
explora a relação entre me-
mória pessoal e história cole-
tiva. Depois de todas as entre-
vistas que já fez em sua car-
reira, o que você aprendeu so-
bre a maneira como as pes-
soas se relacionam com o pas-
sado, especialmente um pas-
sado tão violento quanto o
que seus livros retratam?
SACCO: Tanta coisa acontece
numa vida que certas memó-
rias às vezes são obscurecidas
pelo tempo, misturam-se com
outras. Você faz uma pergunta
sobre 1956, e a pessoa respon-
de sobre 1967. Temos formas
diferentes de lembrar. Foi inte-
ressante perceber, por exem-
plo, que às vezes temos difi-
culdade de resgatar um perío-
do mais longo e determinar a
ordem dos eventos. Mas todo
mundo se lembra de uma sur-
ra, você não se esquece de um
momento agudo como esse.
No fim das contas, a verdade
essencial é que algo horrível
aconteceu a essas pessoas.
Elas podem se lembrar de for-
mas diferentes e até se contra-
dizer, mas se passou algo hor-
rível, e o resultado é que muita
gente morreu. Alguns historia-
dores acreditam que a história
oral não é tão confiável quan-
to documentos. Mas eu pes-
quisei muito em arquivos e di-
go que documentos mentem,
sim. Eles registram fatos, mas
através dos testemunhos te-
mos uma noção muito mais
profunda do que aconteceu.

● Seus livros também refle-
tem sobre os limites da sua
própria objetividade como
jornalista. Por que você consi-
dera importante se colocar co-
mo personagem neles?

SACCO: A ideia é desmistificar
a posição do jornalista. Eu estu-
dei jornalismo e vejo como os
correspondentes internacionais
às vezes se comportam como
deuses que descem à terra para
anunciar uma verdade. Mas,
quando você vai a campo, des-
cobre como é difícil transmitir o
que alguém disse ou o que acon-
teceu. O jornalismo é um pro-
cesso imperfeito. Não é feito por
robôs que registram tudo e têm
memória perfeita. Tento con-
frontar os leitores com as difi-
culdades que eu tive. Acredito
que em muitas casos existe uma
verdade objetiva, mas em meio
a um conflito nenhum jornalista
pode evitar ser subjetivo. Só po-
demos ver o conflito através de
nossos próprios olhos, e é pre-
ciso admitir isso.

● O que há de único nos qua-
drinhos como veículo para o
jornalismo?
SACCO: De forma muito subje-
tiva, porque todo desenho é in-
terpretação, você pode levar o

leitor a um cenário. Ele abre o
livro e está em Gaza. Toda mí-
dia tem seu ponto forte. Um fo-
tógrafo está sempre em busca
da imagem que capture tudo,
que resuma a situação. Os qua-
drinhos não fazem isso, eles
constroem uma atmosfera aos
poucos. Por exemplo, você po-
de desenhar um grafite num
muro, e, enquanto os persona-
gens conversam caminhando,
o leitor acompanha o grafite,
como se estivesse vendo a ce-
na no local. Quadrinhos po-
dem transmitir muita informa-
ção. Há uma cena em “Palesti-

na” sobre um homem que é
preso e passa dias encapuza-
do. Eu queria enfatizar a claus-
trofobia a que ele foi submeti-
do, então a primeira página
tem quatro quadros, e a segun-
da tem 20. A página transmite a
pressão que o personagem es-
tá sofrendo. Nos quadrinhos,
você também pode transpor-
tar o leitor de volta no tempo,
de uma forma muito mais efi-
ciente que nos documentários,
que fazem isso com encena-
ções sempre meio toscas. Po-
demos fazer muitas coisas com
quadrinhos.

● Você comentou recentemen-
te que estava trabalhando nu-
ma história sobre imigrantes
africanos em Malta. Isso re-
presenta uma nova direção
no seu trabalho?
SACCO: Acabei essa história há
pouco tempo, faz parte de um li-
vro com minhas peças jornalís-
ticas curtas que vai sair na Fran-
ça em breve. É uma miscelânea,
tem também uma história sobre
pobreza na Índia rural, por
exemplo, coisas diferentes do
que costumava fazer. Depois de
trabalhar tanto tempo com con-
flitos, eu fiquei um pouco cansa-
do disso. A imigração e a pobre-
za também envolvem conflitos e
violência, é claro, mas numa di-
mensão totalmente diferente. Eu
queria sair das zonas de guerra,
não porque eu já tenho visto tu-
do nelas, mas porque já vi de-
mais. Estou buscando uma for-
ma diferente de explorar a con-
dição humana. Comecei a me
dar conta de que não se pode
explicar tudo pelo viés histórico
ou econômico. Isso explica por

que um povo é perseguido, mas
não explica o que se passa na
cabeça de um indivíduo que es-
tá prestes a matar outro. Tenho
me interessado mais por filoso-
fia e por neurociência. Estou cu-
rioso para ver a conferência do
neurocientista brasileiro Miguel
Nicolelis (a palestra aconteceu
quinta-feira, na Flip).

● Nesta passagem pelo Brasil,
você encontrou algum tema
para futuros trabalhos?
SACCO: No Rio, hospedaram-
me no Copacabana Palace, foi
meio estranho (risos). Mas me
interesso por muitas coisas no
Brasil. As tribos indígenas iso-
ladas, por exemplo. Mas não
posso entrar em contato com
elas, claro (risos). E os confli-
tos por terra no Nordeste,
também. Tenho curiosidade
sobre como as pessoas lutam
por isso. Como eu disse, pode-
mos fazer muitas coisas com
quadrinhos, e talvez os cartu-
nistas brasileiros possam fa-
zer algumas dessas. ■

André Teixeira

O AUTOR JOE
SACCO e, na

imagem maior,

uma página do

seu livro

“Palestina”

“Em meio a um conflito, nenhum jornalista
pode evitar ser subjetivo. Só podemos ver
o conflito através de nossos próprios olhos

“De forma subjetiva, porque todo desenho
é interpretação, você pode levar o leitor a
um cenário. Ele abre o livro e está em Gaza

F E S T A L I T E R Á R I A
INTERNACIONAL DE PARATY
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 9 julho 2011, Prosa & Verso, p. 4.




