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LIVRO Em O Deus da Sacanagem, Gonçalo Junior resgata vida e
obra do quadrinista Carlos Zéfiro, o grande pornógrafo
responsável pela educação sexual dos jovens nos anos dourados

Páginas

quentes
“Zéfiro orientava a
rapaziada a como
conquistar uma
mulher e a lhe dar
prazer. Era um
professor”

2

“Quem implica
com sexo
publicamente tem
problemas de
diversas ordens”
GONÇALO JUNIOR, jornalista

CHICO CASTRO JR.

Sehojeemdiafalardesexopor
aí tádandoproblema, imagina
nos anos 1950 e 60, quando a
repressão era muito maior.
Mas como se diz por aí, proi-
bido é mais gostoso. Daí o
imensosucessodasrevistinhas
pornográficas de Carlos Zéfiro
(1921-1992), responsável pe-
la edução sexual de gerações
inteiras de brasileiros.

Agora, o premiado jornalis-
ta baiano Gonçalo Junior res-
gata a figura, a obra e a época
do cultuado quadrinista cario-
ca na biografia O Deus da Sa-
canagem: A Vida e o Tempo de
Carlos Zéfiro.

Gonçalo, pode-se dizer, é
um especialista no assunto –
quadrinhos e mercado edito-
rial, bem entendido. Ele é au-
tor de duas obras de fôlego, já
consideradas clássicas: A Guer-
ra dos Gibis: A Formação do
Mercado Editorial Brasileiro e a
Censura aos Quadrinhos, 1933
- 1964 (Cia. das Letras, 2004)
e A Guerra dos Gibis 2: Maria
Erótica e o Clamor do Sexo:
Imprensa, Pornografia, Comu-
nismo e Censura na Ditadura
Militar, 1964 - 1985 (Peixe
Grande, 2010).

Difícil, portanto, pensar em
nome mais adequado para
biografar Carlos Zéfiro.

O fato é que, numa época
em que moças não transavam
antes do casamento; gays e
lésbicas não ousavam sair do
armário; e a pornografia era
proibida,qualquer informação
sobre sexo – literária ou visual
– era muito preciosa.

Nesse contexto, Zéfiro, além
de ter ajudado a “aliviar” a
tensão sexual da rapaziada
abafada, também mostrou a
muitos, que até então nunca
tinham visto uma mulher pe-
lada (ou um homem nu), a
como se comportar na hora do
proverbial “rala & rola”.

Outro fator de atração por
Zéfiro foi o mistério acerca da
própria identidade do pornó-
grafo: somente em 1991, gra-
ças a uma reportagem do con-
sagrado Juca Kfouri para a re-
vista Playboy, os brasileiros fi-
caram sabendo que Zéfiro era
o pseudônimo de Alcides Ca-
minha, um pacato funcionário
público, pai de cinco filhos.

“Zéfiro, creio, foi mais que
um desenhista de quadrinhos
pornográficos.Elese inseriuno
imaginário sexual masculino
nas décadas de 1950 e 60 co-
mo um artista transgressor da
moral e dos costumes, ao mes-
mo tempo em que serviu de
orientador sexual e amoroso”,
afirma Gonçalo.

“Some-se a isso todo o mis-
tério que rondou sua identi-
dade. Daí a decisão de bio-
grafá-lo”, conta.

Identidade secreta
Como em qualquer outro de
seus livros, Gonçalo não se li-
mita a contar, de forma cro-
nológica, a vida do seu bio-
grafado. Em Deus da Sacana-
gem, ele já começa buscando
as origens de Zéfiro no Brasil
Império, época de fundação da
Farmácia Granado, onde o pai
dele, Aurélio Caminha, arru-
mou emprego.

Nascido em 1921, Alci-
des/Zéfiro sempre demons-
trou jeito para a arte: desde
pequeno, enchia cadernos
com mulheres e homens pe-
lados em ação.

Ligeiramente hiperativo, jo-
gava futebol (quase se profis-
sionalizou), consertava eletro-
domésticos e chegou mesmo a
tentar a carreira de cantor.

Em 1948, um amigo que sa-
bia de suas habilidades de de-
senhista lhe pediu que copias-
se os desenhos de uma revis-
tinha erótica italiana.

Os dois gostaram tanto do
resultado que, em breve, Zé-
firo estaria criando e dese-
nhando as próprias histori-
nhas de sacanagem – depois
rodadas em gráficas clandes-
tinas e distribuídas pelas ban-
cas do Rio de forma discreta,
para não chamar a atenção da
polícia.

Em questão de poucos anos,
suas revistas seriam distribuí-
das para todo o Brasil, para a
alegria de jovens e velhos, sol-
teiros e casados.

Ainda assim, sua identidade
permaneceria oculta por dé-
cadas – e até mesmo um outro
artista, Eduardo Barbosa, che-
gou a assumir seu nome.

No entorno da história de
vida de Zéfiro, Gonçalo Junior
vai construindo também a his-
tória da indústria da porno-
grafia no Brasil, a qual se con-
funde com a própria evolução
do comportamento sexual do
brasileiro.

“Meu livro tem algo impres-
cindível ligado à história da se-

xualidade no Brasil: um inven-
tário inédito sobre a porno-
grafia impressa ao longo do
século 20. Isso foi necessário
para situar toda rebeldia e ou-
sadia de Zéfiro”, afirma.

Apesar de ligeiramente ma-
chistas, suas HQs traziam de-
talhes importantes: o sexo
sempre era consensual, fruto
de sedução e carinho. Mais im-
portante ainda: o prazer da
mulher era valorizado.

“Zéfiro orientava a rapazia-
da a como conquistar uma mu-

lher e a lhe dar prazer. Foi um
professor nesse sentido. As fe-
ministas que jogam pedra nele
nunca leram uma história sua.
Hoje, ele passaria em branco,
com tanta pornografia ‘mais
atraente’ nas rede sociais. De
qualquer modo, nossa moral é
hipócrita”, pontua Gonçalo.

Nada mal para um funcio-
nário público que escondia de
todo mundo – inclusive da pró-
pria família – o que fazia na
calada da noite em um quar-
tinhos dos fundos de sua casa.

“Ele vivia sob o temor e o risco
de ser descoberto e preso. Pa-
rececontraditórioquandolem-
bramos que ele levou a por-
nografia ao limite máximo de
provocação”, sustenta.

Outro dado muito curioso
sobre Alcides/Zéfiro é que ele
é coautor (com Nelson Cava-
quinho e Guilherme de Brito)
de um clássico da música po-
pular brasileira, A Flor e o Es-
pinho, aquela dos imortaisver-
sos “Tire o seu sorriso do ca-
minho / Que eu quero passar
com a minha dor”.

A vida de Zéfiro entre os
bambas do samba nos botecos
do centro do Rio também é
ricamente descrita por Gonça-
lo: “Ele entrou no mundo da
música como forma de tentar
aumentar sua renda, pois ti-
nha cinco filhos para criar. Com
o que passou a ganhar com as
revistinhas, deixou a música.
Mas ele adorava escrever poe-
sias e letras”, conta.

Hiperativo como seu biogra-
fado, Gonçalo tem mais duas
biografias imperdíveis progra-
madas para lançar ainda em
2019: “Espero lançar, final-
mente, a biografia do Bandido
da Luz Vermelha e estou fi-
nalizando a de Jacob do Ban-
dolim”, conclui.
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