Resenha do livro de Márcio Malta (Nico). "E agora, Lula? Charges do desastrado
governo". Rio de Janeiro: Marimba Editorial, 2006, 40 páginas.*

Paulo Ramos**
A última pesquisa do instituto Datafolha indica vitória do presidente Luiz
Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro turno da disputa presidencial, com 51% das
intenções de voto. O chargista Nico não poderia ter escolhido melhor hora para
lançar o livro de charges "E agora, Lula? Charges do desastrado governo"
(Marimba, R$ 12). A pergunta que dá nome à obra é feliz porque soa ambígua. Ao
mesmo que recupera, em desenhos, como foram os últimos quatro anos de Lula,
provoca o presidente sobre como seria em eventual segundo mandato.

A obra mistura trabalhos inéditos com outros, já publicados no jornal
"Pasquim 21". Como toda boa charge, usa o humor para dar o tom da crítica.
Crítica que não falta nas 40 páginas do livro. Além dos desenhos, Nico compilou
frases do presidente Lula, ditas ao longo deste mandato. Chamou de "Guia de
Frases Besteirol do Presidente Lula" (leia algumas na postagem abaixo).

O carioca Márcio Malta, o Nico (o apelido o acompanha desde a infância),
não esconde a frustração em relação ao Partido dos Trabalhadores. Foi militante de
2000 a 2003. Abandonou o barco e migrou para o PSOL, do qual é um dos
fundadores. A política o acompanha na vida, nas imagens e nas letras também. Ele
termina um mestrado em Ciência Política na Universidade Federal do Rio de
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Janeiro. Estuda a figura do Jeca Tatu, do histórico cartunista J. Carlos. Analisa
obras de 1919 a 1960.

O chargista de 24 anos está à frente de outro projeto, também pela
novata Marimba (gíria que, no subúrbio do Rio de Janeiro, faz referência à pedra
amarrada num barbante para pegar pipas em postes). Vai selecionar material
de novos quadrinistas para a editora lançar.
O livro "E agora, Lula? Charges do desastrado governo" não tem só
imagens. O autor, Nico, pesquisou uma série de frases "infelizes" ditas pelo
presidente desde que assumiu o governo, há quase quatro anos. Algumas:
- "Eu sou filho de uma mulher que nasceu analfabeta" (08.03.2004)
- "Estou vendo aqui companheiros portadores de deficiência física. Estou
vendo o Arnaldo Godoy sentado, tentando me olhar, mas ele não pode me
olhar por que ele é cego. Estou aqui à tua esquerda, viu, Arnaldo! Agora,
você está olhando pra mim..." (27.06.2003)
- "Quando se aposentarem, por favor, não fiquem em casa atrapalhando a
família. Tem que procurar alguma coisa para fazer." (01º.10.2003, ao
assinar o Estatuto do Idoso diante de uma delegação de idosos)

* E agora Lula? Charges de um desastrado governo pode ser encomendado no site
“http://www.mundoemrabisco.hpg.ig.com.br/livro.htm”.

Lá,

há

também

informações sobre as ilustrações que fez para o livro sobre o livro de autoria de
Lincoln de Abreu Penna: "Lula, a presidência - Passos e tropeços".
* O autor da resenha é jornalista e professor. Edita uma página na internet
especializada em quadrinhos: http://blogdosquadrinhos.blog.uol.com.br/
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