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Livro aborda contribuição política do cartunista Henfil.
Nos 20 anos da morte do artista, biografia percorre o trabalho artístico e a
militância pela democracia.

O livro “Henfil – o humor subversivo”, de Márcio Malta (Nico), é uma
biografia do cartunista mineiro Henrique de Souza Filho, o Henfil. Percorre a
contribuição política do artista, que lutou contra os desmandos do Regime
Militar brasileiro. Publicada pela editora Expressão Popular, a obra faz parte
da coleção Viva o Povo Brasileiro, que visa a resgatar a memória de
personalidades que lutaram para transformar o Brasil.
Charges marcantes de Henfil ilustram o texto, construído a partir de
depoimentos colhidos de amigos, políticos e parentes do artista. Além de
consultas ao seu acervo, Nico analisou entrevistas concedidas por Henfil à
imprensa. Este ano de 2008 marca 20 anos da partida do desenhista, o que
representa um ótimo momento para refletir sobre os rumos políticos
tomados pelo país, assim como o legado deixado por Henfil às novas
gerações de cartunistas.
Para permitir acesso ao maior número de pessoas, o livro tem preço popular
(R$ 4,00) e linguagem de fácil compreensão.
O autor
Além de reconhecido cartunista, assinando os seus trabalhos com o
pseudônimo de Nico, o autor do livro é professor de Sociologia, doutorando
em Ciência Política (UFF) – com tese a ser defendida sobre o legado de
Henfil no processo de redemocratização – e Mestre em Ciência Política
(UFRJ), com dissertação sobre charges políticas do personagem Jeca Tatu,
de Monteiro Lobato.
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