
Além do JB e do Pas-
quim, Nani teve seus traços
estampados em O Jornal,
Jornal dos Sports, Ultima ho-
ra, Tribuna da Imprensa e
revista Bundas. Desenhou
vinhetas para os chamados
plim-plins da TV Globo.

Atualmente, sua tira Ve-
reda tropical é publicada em
vários jornais do país. E
romancista, autor de livros
infantis e dramaturgo. Tem
uma carreira sólida na te-
levisão. Foi redator dos
programa humorísticos de
Chico Anysio, Casseta e pla-
neta urgente, Sai de baixo e,
atualmente, escreve para o
Zorra total. Já desenhou pa-
ra Playboy e outras revistas
do gênero.

Falo que já trabalhei
para a grande imprensa e
para a pequena também.
Nas melhores revistas e
nas piores. Mas tudo que eu
faço é com humor. Se eu
fizesse escultura, elas se-
riam engraçadas - diz.

Integrante de uma ge-
ração de desenhistas que
trabalhou sob o regime mi-
litar e, por isso, costumava
ter um acordo tácito com o
leitor para evitar a censura,
Nani, que é admirador de
jovens chargistas como
Jean e Quinho, acredita que
a nova geração não tem a
malícia da sua.

- Não existe aquela mal-
dade política da nossa ge-
ração. Aquela politização
enraizada. Éramos obriga-
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dos a fazer humor de guer-
rilha. Mas cada um vive a sua
época. Hoje, a ênfase é na
crítica de comportamento, no
retrato do egoísmo humano -
avalia.

Apesar de gostar de pra-
ticar arco e flecha, Nani diz
que seu esporte é tirar pro-
jetos da cabeça. Os amigos,
como o cartunista e pesqui-
sador de quadrinhos Otacílio
d'Assunção, o Ota, colunista
do Caderno B, comprovam:

Nani é uma metra-
lhadora giratória de fazer
cartuns. Rápido para bolar
e para executar. Ele não
consegue ficar parado.
Quando não tem o que fa-
zer, inventa. Lembro-me
que fui visitá-lo quando ele
estava se recuperando do
transplante de fígado, imó-
vel numa cama, ele não
parava de falar... Disse que
aquele dia já tinha bolado
uns 12 plim-plins.

A entrevista acaba com
Nani de papel na mão,
emendando uma série de
seus famosos causos do
interior mineiro:

- O tio estava no hos-
pital e recebeu a visita do
sogro, maestro do grupo
musical da cidadezinha.
"Gostaria muito, que a
banda tocasse no meu en-
terro", disse o doente.
"Claro, inclusive já come-
çamos os ensaios."

"Novos chargistas têm menos malícia"

Text Box
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 24 maio 2006, Caderno B, p. B2.




